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Kuliah No 1 

 
Pengenalan  Terhadap Accounting Information System 

 

Masalah 
yang 

mungkin 
dihadapi 
oleh para 
Akuntan 

Teknologi informasi yang berkembang pesat telah menciptakan suatu 

kesempatan dan sekaligus tantangan bagi Akuntan. Agar Teknologi 

informasi yang berbasis komputer ini dapat dimanfaatkan dengan seefektif 

dan seefisien mungkin, menuntut para akuntan untuk mempelajari dan 

memahami sekaligus menguasai Teknologi informasi yang berbasis 

computer tersebut. Tentu Anda sependapat bahwa permasalahan yang 

paling serius yang dihadapi oleh para Akuntan adalah bukan hanya jika 

Trial-balancenya tidak seimbang, melainkan permasalah-permaslahan lain 

yang lebih besar pengaruhnya terutama setelah bidang ini bersentuhan 

dengan TI (Teknologi Informasi) berbasis komputer, ambil contoh sebuah 

kasus yang terjadi di Amerika tepatnya di NYSE.  Tepat pada saat 

penutupan trading sebuah perusahaan saham (Stock broker) bernama 

Solomon Brothers, Inc.  menjual 11 juta lembar saham  yang seharusnya 11 

juta dollar. Kesalahan ini terjadi karena pegawai pada perusahaan tesebut 

salah menginput data. Akibat dari hal ini keadaan chaos terjadi di NYSE 

dan Solomon menderita kerugian yang luar biasa. Kasus lainnya  terjadi 

pada perusahaan yang bernama Hopper . Perusahaan ini menggunakan 

komputer NCR. Dengan menggunakan komputer tersebut dan program 

Warehouse (Inventory control) yang dibuat oleh sebuah software house. 

Sistem ini sering mengalami gangguan misalnya hanging, respon yang 

lambat, juga data korup, baik pada level transaksi maupun di general 

ledger. Akibat dari hal ini menyebabkan antrian konsumen yang 

membutuhkan pelayanan menjadi panjang, lebih jauh dari itu data 

inventory tidak akurat baik harga maupun kuantitas barang yang 

mengakibatkan salah menetapkan baik harga pokok barang maupun harga 

jualnya, ditambah terjadi menumpukan barang yang tidak dibutuhkan oleh 

perusahaan serta gagal dalam mengorder barang yang dibutuhkan oleh 

perusahaan. Ujung-ujungnya perusahaan mengalami penurunan penjualan 

tahunan dari $3,5 juta menjadi $1,9 juta. 

 

Dari ilustrasi di atas jelas terlihat bahwa tuntutan para akuntan untuk 

memahami sistem informasi khususnnya yang berbasis komputer semakin 

besar. 
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Praktek dan 
Lingkungan 
Akuntansi di 
masa depan 

Tugas dari seorang Akuntan saat ini dibanding dengan masa-masa yang 

lalu secara umum tidak terlalu berbeda. Perbedaan hanya terletak pada cara 

dalam melaksanakan tugas sangat berbeda, ini disebabkan oleh 

perkembangan teknologi yang begitu pesat khususnya TI yang berbasis 

komputer. Ambil sebuah contoh seorang akuntan mendapatkan tugas dari 

perusahaannya untuk memberikan ramalan mengenai gambaran dari 

keuntungan masa yang akan datang pada sebuah perusahaan. Akuntan 

tersebut tidak perlu repot-repot mendatangi perusahaan tersebut atau 

mencari di sumber lain, cukup mengakses internet pada PC untuk mencari 

database perusahaan tersebut, jika data tersebut ada di list public, tentunya 

akuntan tersebut harus memiliki atorisasi untuk mengaksesnya jika ini 

dibutuhkan. Katakan saja akuntan tersebut mempunyai kesulitan ketika 

meramalkan nilai perusahaan mengingat banyaknya asset-asset yang dinilai 

secara historis yang tidak sesuai dengan nilai penggantinya (replacement 

cost), dengan demikian akuntan tersebut harus mengakses data mentah 

perusahaan tersebut khususnya pada sistem akuntasi fixed assetnya untuk 

mendapatkan informasi cost, umur, dan nilai depresiasi guna mendaptkan 

profil nilai equipment, demikian juga ia akan mengakses data publik 

perusahaan lain untuk mendapatkan Benchmarking (perbandingan). 

Terakhir, dengan bantuan expert system semua data-data tadi (Historical 

cost, depresiasi, nilai disposal, data bencmarking dlsb) ia mendapatkan nilai 

probabilitas dari replacement cost. 

 

Dari ilutstrasi di atas jelas bahwa  tuntutan akuntan untuk memaksimalkan 

kemampuan teknologi komputer demikian besar,  demikian pula 

pengetahuan bagaimana keputusan bisnis dibuat, mendapatkan dan 

menggunakan data yang cocok, model keputusan, yang terakhir adalah 

kemampuan akuntingnya untuk mendapatkan dan menggunakan catatan 

akunting yang diperlukan. 

 

Komponen 

dalam 

Mempelajari 

AIS 

Dalam mempelajari AIS (Accounting Information System) harus dipahami 

beberapa komponen yang terkait yaitu : 

 

Perhatikan Gambar Berikut ini ; 
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Gambar 1 

 

 

 

 

Business Operation :  Yaitu aktivitas-aktivitas operasional yang dilakukan 

oleh organisasi, misalnya mempekerjakan karyawan, pembelian bahan-

bahan, koleksi kas dari konsumen dan lain sebagainya. Seperti yang kita 

ketahui input AIS adalah disiapkan oleh departemen operasional, begitu 

pula output dari AIS digunakan untuk mengatur operasional. 

 

Transaction Processing. Adalah memprosesan transaksi oleh sebuah 

organisasi misalnya penjualan, pembelian, transaksi-transaksi ini adalah 

cermin dan alat monitoring atas Business Operation. 

 

Management Decision Making : Informasi yang diolah harus mampu 

memenuhi kebutuhan untuk pengambilan keputusan,  misalnya seorang 

manager membutuhkan informasi mengenai detail pembayaran yang 

dilakukan oleh vendor. 

 

Reporting : Dalam pembuatan laporan yang digeneret oleh sistem 

information, akuntan harus mengetahui autput apa yang dibutuhkan dan 

dikehendaki. 

 

System Development and Operation : Seorang Akuntan  sering 

berpartisipasi dalam proyek pengembangan sistem. Keterlibatannya bisa 

merupakan seorang user yang meminta fungsi tertentu yang harus ada 

dalam sistem yang akan dibuat, atau sebagi auditor yang menerapkan 

kontrol terhadap suatu sistem tertentu. 
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Data Base : Dalam siklus akutansi termasuk didalamnya pengumpulan dan 

penyimpanan data, sehingga aspek ini harus menjadi dasar pengetahuan 

(Knowledge Based). Hal yang berkaitan dengan data base kemampuan 

akuntan untuk mengakses dan menggunakan serta mengolah baik data 

publik maupun dan privat mutlak diperlukan 

 

Technology : Pengetahuan mengenai teknologi menjadi sangat kritikal 

dalam memahami pelajaran AIS . Tenologi memberikan landasan untuk 

efektifitas, efesiensi dan produktivitas atas penerapan AIS. 

 

Control : Impelmentasi dari AIS tidak akan efektif dan efisien jika tidak 

diberengi dengan pengetahuan mengenai kontrol. Kontrol disini dapat 

diartikan dengan suatu usaha untuk menjamin apa yang dikehendaki dapat 

tercapai. 

 

Communication : Untuk menyajikan hasil dari usaha-usahanya secara 

efektif Akuntan harus memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam 

berkomunikasi baik secara oral maupun melalui tulisan. Dalam hal ini jelas 

kemampuan dalam bahasa Inggris menjadi suatu krateria yang sangat 

penting  karena bahasa Inggris sudah menjadi bahasa standar untuk 

komunikasi bisnis dan teknologi. 

 

Accounting dan Auditng Principle : Untuk mendesain dan 

mengoperasikan sistem akuntansi jelas akuntan harus memahami prosedur 

Akunting yang tepat dan benar demikian juga pemahaman akan Auditing  

mengingat  sistem akuntansi harus tunduk padanya. 

 

Apakah 

Accounting 

Information 

System  itu ? 

 

 

 

 

 

Untuk memahami Accounting Information System sebaiknya kita pahami 

dahulu arti dari System : 

 

 A System adalah sebuah set yang memiliki keterkaitan diantara masing-

masing elemen di dalamnya yang secara bersama-sama untuk 

menyelesaikan suatu tujuan tertentu. 

 

Sebuah System harus memiliki organisasi (organization), Interlelasi 

(Interrellationship), integrasi (integration) dan tujuan pokok (Central 

Objective). 

 

System-system yang lebih kecil yang ada di dalam sebuah system disebut 

Subsystem. 
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Management 

Information 

System ? 

Sstem yang dibuat oleh manusia yang umumnya terdiri dari komponen-

komponen  baik manual maupun komputer yang dibuat untuk memfasilitasi 

fungsi operasional organisasi guna mendukung  pengambilan keputusan 

oleh manajemen dengan cara melengkapi para manajer dengan informasi 

untuk digunakan dalam perencanaan dan kontrol atas aktivitas 

perusahaan. 

 

Accounting 

Information 

System 

Adalah subsystem dari MIS yang dikhususkan untuk tujuan 

mengumpulkan, memproses dan melakukan pelaporan atas informasi 

yang berhubungan dengan transaksi financial 

Gambar 

Hubungan 

antras MIS & 

AIS 

 

 

Gambar 2 
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Perabedan 

Antara  AIS 

Manual dan  

yangTerkom

puterisai 

 

 Manual Akunting Akunting yang terotomatisai  

1 Jurnal – mencatat transaksi di 

jurnal khusus mis Sales Jurnal 

Input – Mencatat transaksi keuangan 

(input data ) di dalam file transaksi 

(input ke tempat penyimpanan) 

 

 

2 Posting – Memposting setiap 

entri dari Spesial jurnal ke 

Buku pembantuk Piutang 

Process – Mencatat setiap rekor 

transaksi pada buku pembantu 

(Update) 

 

 

 

3 Posting—Mentotal semua 

jurnal dan memposing ke 

Buku Besar 

Process – Mentotal transaksi di 

masing-masing file transaksi lalu 

mencatatnya di file General Ledger 

(Update penyimpanan) 

 

 

 

 

 

4 Peringkasan --- Menyiapkan 

Neraca Saldo 

Output – Memanggil data (retrieve) 

dalam hal ini proses file master 

General Ledger (dari tempat 

penyimpanan) dan mencetak Neraca 

saldo 

 

 

 

 

Jadi jelas perbedaaannya File transaksi di SIA yang terkomputerisasi 

sama dengan jurnal di sistem manual (book original Entry), sedangkan 

Master file disistem manual disebut Buku Besar . 

 

Proses dari file transaksi ke master file disebut Update, sedangkan di 

sistem manual disebut posting  

 

Ada dua update dalam sitem komputer yaitu Transaction Processing 

yakni  update dari file transaksi ke file master, sedangkan perubahan 

langsung misalnya pengapusan, pengeditan, penambahan data secara 

langsung di Master file disebut File Maintenance. 
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Subsytem 

dari 

Organisasi 

Subsistem yang ada dalam perusahaan pada dasarnya dapat dibagi 

menjadi 3 bagian yaitu 

 

MIS, Operation System, dan Management System 

 

Difinisi dari MIS telah dijelaskan sebelumnya 

 

Definisi Opertion System adalah sistem yang dibuat oleh manusia yang 

terdiri dari orang, peralatan, organisasi, kebijaksanaan (policies), dan 

prosedur dimana objetifnya adalah untuk melaksanakan pekerjaan 

organisasi.  Divisi Operasional   biasanya terdiri dari produksi, personalia, 

pemasaran dan penjualan, akunting, keuangan, gudang, dan distribusi. 

 

Definisi Management System adalah sistem yang dibuat oleh  manusia 

yang terdiri dari orang, otoritas, organisasi, kebijaksanaan (policies) dan 

prosedur-prosedur yang objektifnya adalah untuk perencanaan dan kontrol 

terhadap kegiatan Operasional organisasi.  Akitifitas yang utama dari 

manjemen adalah perencanaan, kontrol, dan pengambilan keputusan. 

 

Alur hubungan dari ketiganya dapat dicontohkan pada satu kasus berikut : 

Perhatikan  gambar berikut : 

    Gambar  3 
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Flow 

informasi 

dalam 

organisai 

Pada dasarnya alur (flow) informasi dapat dibagi dua yaitu : 

 

Horizontal – Yaitu flow informasi yang bergerak diantara kegiatan 

operasional misalnya  unit penjualan, gudang, akunting. Semua dukumen 

dan rekor operasional adalah output dari flow horizontal. Data yang 

ditangkap dan pemrosesan transaksi pada level operasional adalah fondasi 

untuk flow vertical. 

 

Vertical Information – adalah suatu ringkasan atau informasi yang telah 

diolah lebih dahulu  atas dasar horizonal information. Informasi ini akan 

digunakan oleh operasional manajemen untuk pengambilan keputusan 

yang lebih tinggi. Informai vertical sifatnya aggregate(besaran) dari 

beberapa transaksi yang relevan. 

 

Untuk lebih jelasnya lihat gambar berikut : 

 

Gambar 4 
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Peranan 

Akuntan 

dalam 

Lingkungan 

Bisnis saat ini  

Peranan Akuntan dalam dunia bisnis yang modern saat ini khususnya AIS 

adalah sebagai user, designer, dan auditor. 

 

Sebagai Desainer Akuntan dapat menggunakan pengetahuan dari prinsip-

prinsip akunting, Teknik Information System, dan sistem metodologi 

pengembangan.  Sebagai desainer akuntan dapat menjawab pertanyaan-

pertanyaan seperti berikut : 

 

 Apa  yang akan dicatat 

 Bagaimana dicatatnya 

 Kapan dicatatnya  

 Apa kontrolnya 

 Laporan Apa yang dibutuhkan 

 Seberapa Jauh detail dari laporan 

 

Dengan demikian keberhasilan dan keefektifan dari Akuntan adalah 

tergantung dari seberapa baik ia mengetahui AIS dan teknologi yang 

digunakan untuk mengimplementasikannya. 

 

Sebagai User tentu akuntan akan diminta untuk selalu berpartisipasi  

dalam proses pendesainan AIS (MIS) karena sistem yang akan diterapkan 

harus mampu memenuhi kebutuhan user. Untuk dapat lebih efektif dalam 

proses ini user harus mengetahui bagaimana sistem dikembangkan, teknik 

apa yang digunakan, dan teknologi apa yang akan digunakan dalam 

sistem yang baru. 

 

Sebagai Internal dan External Auditor Akuntan harus mengaudit AIS. 

Auditor harus yakin akan realibilitas dari sistem yang sedang 

diperiksanya. termasuk didalamnya melakukan tes terhadap kontrol, 

efekifitas dan effesiensi atas sistem. Dalam hal ini Akuntan bisa terlibat 

dalam dua hal yakni mengaudit sistem atau berpartisipasi dalam 

pengembangan untuk menjamin effesiensi, efektifitas, dan kontrol  atas 

sistem yang baru. Jadi jelas pentingnya pengetahuan tentang 

pengembangan sistem, kontrol, teknologi yang digunakan, pendisainan 

dan operasi dari AIS. 
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Kuliah No 

2 

Konsep Informasi 

 

Informasi 

dan Data 

 

Informasi adalah data yang disajikan dalam bentuk yang berguna untuk 

aktifitas pengambilan keputusan. 

 

Data  adalah fakta , atau bentuk mentah dari informasi. 

 

Kualitas 

Informasi 

Semua Informasi memiliki kualitas. Kualitas-kualitas ini terdiri dari : 

 

Understability -  Istilah-istilah teknik atau akronim menyebabkan sangat 

sulit untuk dimengerti, di lain pihak informasi yang mudah dimengerti 

akan berguna untuk tujuan pengambilan keputusan 

 

Relevance --- Informasi mampu untuk membuat  perbedaan dalam  

sebuah situasi pengambilan keputusan dengan cara mengurangi ketidak 

tentuan dan meningkatkan kualitas informasi(knowledge) .  

 

Timeliness – Informasi yang sudah terlalu tua kurang memiliki nilai dan 

kegunaan 

 

Validity – Informasi tentang kejadian dan objek yang aktual 

 

Accuracy – Informasi yang bersih dari kesalahan 

 

Verifiability – Kemampuan untuk memnyelusuri data ketempat 

sumbernya 

 

Completeness – Memasukan semua data mengenai setiap kejadian atau 

objek yang relevan 

 

Concistentency – Kemampuan untuk membandingkan informasi dari 

objek yang sama dalam kurun waktu tertentu. 

 

Setiap kualitas informasi di atas berhubungan dengan biaya, dengan 

demikian untuk memutuskan apakah kualitas informasi akan ditingkatkan  

pertama-tama kita harus memutuskan manfaat dari peningkatan kualitas 

ini apakah melebihi biayanya. Analisis yang behubungan dengan hal ini 

adalah Cost v Benefit analisis yakni analisis dalam menaksir manfaat yang 

dibandingkan dengan biayanya. 
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Siapakah yang 

membutuhkan 

Akunting 

Information 

System  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengambilan 

Keputusan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIS biasanya terdiri dari dua tipe yaitu Historical dan Future . Historical 

AIS biasanya di temukan dalam Financial Statements dari sebuah entity. 

Statement ini biasanya terdiri dari Balance Sheet, Profit & Loss Statement 

dan Cash Flow Statement. Semua informasi di dalam statement biasanya 

bersifat historis, historis disini berarti kejadian sudah terjadi sebelumnya. 

Sedangkan untuk yang Future yaitu informasi yang berisi kejadian yang 

akan datang misalnya budget, taksiran dari proyeksi. 

 

 

External Financial Statements – General Purpose Financial Reports 

 Digunakan oleh investors, Creditors, Pegawai, Bank, dan Pemerintah 

 Biasanya teridiri dari Balance Sheet, Profit & Loss Statement dan 

Cash flow Statement 

 

 

External Financial Statements – Special Purpose Financial Reports 

 Digunakan oleh Banks, Lending Institutions dan Government 

Agencies 

 Institusi yang memiliki kekuatan untuk meminta laporan apa saja yang 

dibutuhkan 

 

Internal Report – Informasi ini merupakan bagian terbesar dari AIS 

 

 Terdiri dari data akuntansi yang lebih detail  atas data operasi hari per 

hari untuk level satu dari managers; Supervisors, Foremen, Sales 

Managers.  

 

 Data yang lebih umum untuk tujan kontrol dan  evaluasi terhadap 

performance yang digunakan oleh level manajer menengah 

 

 Terakhir terdiri dari informasi yang lebih luas perspektifnya untuk 

manajemen strategis yang digunakan oleh Manajer tingkat atas. 

 

 Pengambilan Keputusan adalah proses dalam pembuatan pilihan. Ini 

adalah aktifitas central yang dilakukan oleh semua manajemen. 

 

Menurut Herbert A. Simon seorang pakar dalam bidang ekonomi yang 

pernah mendapatkan hadial Nobel menerangkan tiga tahapan dalam 

proses pengambilan keputusan: 

 

1. Intelegence – Yaitu pencarian lingkungan sebagai kondisi dari 

keputusan 

2. Design – Penemuan, pengembangan dan analisis atas kemungkinan-

kemungkinan tindakan yang dapat diambil 

3. Choice – Pemilihan atas tindakan yang akan diambil 

 

Macam dari Pengambilan keputusan adalah : 
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Kualitas 

Informasi dan 

Level 

pengambilan 

Keputusan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structured Decisions – adalah tiga proses tahapan di atas yang secara 

relatif terjadinya rutin dan berulang-ulang, mengingat sifatnya tersebut 

memungkinkan bagi komputer untuk menggantikan peranan manusia 

dengan cara pembuatan program komputer. 

 

Unstructrure Decision – adalah sebalikan dari definisi di atas (terjadi 

tidak rutin dan tidak berulang-ulang 

 

Level dari pengambilan keputusan akan menentukan kualitas informasi, 

sebagai contoh strategic management mungkin membutuhkan informasi 

yang memiliki tingkat prediksi yang tinggi, untuk itu Strategic manager 

tidak tertarik kepada informasi yang timeliness dan accuracy, sebaliknya 

Operasional manajemen akan membutuhkan informasi yang memiliki 

kualitas timely dan accuracy 

 

 

Untuk memahami hal ini sebaiknya perhatikan gambar berikut ini 

:     gambar 5 
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 Executive Information System (EIS) / Executive Support System (ESS)—

Sering juga disebut sebagai subset dari DSS sistem ini melakukan 

kombinasi atas informasi dari organisasi dan lingkungan , mengorganisasi 

dan menganalisis informasi dan menyajikan informasi kepada manajer 

dalam bentuk yang cocok untuk pengambilan keputusan yang akan 

dibuat. 

 

Group support systems (GSS) adalah sistem yang berbasis komputer yang 

mensuport kolaborasi atas perkerjaan intelektual  misalnya mengenerat 

ide-ide, elaborasi, analisis, sisthesis, dan pengambilan keputusan. GSS 

menggunakan teknologi yang menyelesaikan permasalahan yang 

behubungan dengan waktu, tempat serta bekerja secara group. 

 

Expert System – Adalah Information sistem yang mengemulasi teknik 

problem solving atas dasar keahlian orang; penyelesaian dengan 

berkonsultasi dengan komputer untuk suatu bidang tertentu dari pada 

mengubungi/berkonsultasi dengan seorang ahli. 

 

 



 Page 16  
 

Pertanyaan 

untuk Kuliah 1 

dan 2 

1____ Seorang Akuntan yang terlibat dalam proses pengembangan sistem 

dapat menjadi 

a. Sebagai User, membuat permintaan untuk suatu fungsi tertentu 

b. Memberikan saran kontrol  

c. Memberikan advis atas prinsip-prinsip akunting yang tepat untuk 

didisain dalam AIS 

d. Pemilihan data untuk laporan dan pendisainan laporan 

e. Semuanya benar 

 

2____ Manakah dari sistem-sistem yang ada di bawah ini adalah 

subsystem dari AIS ? 

a. Order Entry/Sales Subsystem 

b. Billing/Account Receivable/Cash receipts sybsystem 

c. Purchasing/Accounts payable/cash disbursements subsystem 

d. Inventory subsystem 

e. Semua yang di atas adalah benar 

 

3___ Dalam Bookeeping System (pembukuan)  dimana anda telah 

mempelajarinya dalam mata kuliah Financial Accounting buku 

besar (General Ledger) sendiri adalah sebuah: 

a. Sistem Input 

b. Sistem proses 

c. Sistem media penyimpanan 

d. Sistem output 

e. Tidak satu pun dari hal di atas 

 

4____ Dalam sistem pembukuan yang telah anda pelajari faktur pembelian 

untuk barang adalah 

a. Sistem Input 

b. Sistem proses 

c. Sistem media penyimpanan 

d. Sistem output 

e. Tidak satu pun dari hal di atas 

 

5____ Data mana yang ada di bawah ini yang terdapat pada toko eceran 

sepatu yang biasanya ditangkap oleh MIS dari pada oleh AIS 

a. Jumlah pasang sepata yang terjual untuk masing-masing jenis 

b. Alasan-alasan konsumen memutuskan untuk membeli pada toko 

kita 

c. Total rupiah penjualan 

d. Penjualan tunai dibanding kredit 

e. Samua yang di atas 

 

6____ Dalam pembukuan secara manual, tahapan dalam pencatatan 

invoice penjualan pada jurnal penjualan adalah analog dengan 

prosedur sistem yang terotomatisasi berkut 
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 a. Pencatatan transakasi penjualan pada master file Account 

receivable 

b. Mentotal transaksi penjualan pada file transaksi penjualan 

c. Mentotal saldo  piutang/customer  pada file master Account 

receivable 

d. Meretrieve/memanggil maser file General Ledger dari tempat 

penyimpanan 

7_____ Informasi tentang data historis pelanggan kredit yang diterima 

setelah keputusan dibuat untuk memberikan tambahan kredit kepada 

pelanggan disebut kurang 

a. Timeliness 

b. Completeness 

c. Relevance 

d. Accuracy 

e. Tidak satu pun  

8___ Sebuah pengiriman ke seorang kustomer dicatat dua kali (e.i  dua 

penjualan dicatat dua kali untuk pngiriman yang sama) . Satu dari 

dua catatan tersebut tidak didukung oleh sebuah pengiriman yang  

nyata (aktual)  dengan demikian kualitas informasi tersebut 

tidak/kurang 

a. Accuracy 

b. Completeness 

c. Validity 

d. Verifiability 

e. Semuanya benar 

 

9___ Diasumsikan bahwa kuantitas persediaan di tangan dari barang 

tertentu adalah secara aktual 48 unit, tetapi catatan secara perteputal 

adalah 480 unit. Contoh ini menunjukan bahwa informasi tersebut 

tidak /kurang 

a.  Accuracy 

b. Completeness 

c. Validity 

d. Verifiability 

e. Semuanya benar 

10.___ Seorang pegawai data entry dalam proses penginputan sebuah 

batch dari 50 buah pengiriman barang (shipping notices). Sementara 

pegawai tersebut  pergi beristirahat untuk minum kopi,  tiba-tiba 

angin beliung menghilangkan dua dari dokumen tersebut . Sebagai 

hasil yang dimasukan kedalam hanya 48 dokumen, dengan demikian 

informasi ini tidak/kurang  

a. Accuracy 

b. Completeness 

c. Validity 

d. Verifiability 

e. Semuanya benar 
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Kuliah 

no 3 
 

Dokumentasi 
 

Pengertian 

Dokumentasi 

Untuk memahami dan mempelajari atau meningkatkan kualitas suatu 

sistem dibutuhkan suatu atau cara yang simple, efesien dan efektif  untuk 

dibaca atau dikomunikasikan. Suatu urut-urutan kegiatan yang terlibat 

didalamnya berbagai peralatan, sarana-prasaran, program-program, 

termasuk manusia akan sangat sulit jika dikemukakan ataau disajikan 

dalam bentuk naratif. Untuk itu diperlukan penggambaran secara visual 

dengan menggukan simbol-simbol tertentu yang telah distadarkan atau 

baku yang dikenal dengan dokumentasi. 

 

Peralatan 

yang 

digunakan 

dalam 

system 

analysis  dan 

design 

 Data flow diagram 

 Decicion Table 

 Document Flowcharts 

 Forms Design Checklist 

 Hipo Chart 

 Matrik analysis 

 Organisation Chart 

 Program Flowcharts 

 Prototyping 

 System flowcharts 

 

Dalam unit ini kita hanya akan mengkonsentrasikan pada Data flow 

Diagram, System Flowchart, dan Control Matrix 

Data Flow 

Diagaram 

(DFDs) 

DFD adalah sebuah alat untuk  menggambarkan secara logik dan elemen-

elemen phisik dari setiap sistem. Pada AIS kita menerapkan teknik untuk 

mendokumentasi sistem informasi dengan menggunakan set dari DFD ( 

Context, physical, Local) 

Contect 

Diagram 

Sebuah Context Diagram adalah sebuah level yang paling tinggi, tidak 

detail. Diagram ini menggambarakn data yang masuk dan keluar external 

entites . External Entities (orang, tempat atau benda) diluar dari sistem 

yang sedang didokumentasikan. Tidak berarti bahwa diluar dari organisasi 

 

Model phisik 

(Physical 

Model) 

Yakni menggambarkan bagaimana sebuah pekerjaan dikerjakan 

 

Mengkonsentrasikan pada ilustrasi bagamaina  (how) sebuah sistem 

berfungsi. Ini menggambarkan flow(alur) dari dokumen-dokumen,  proses 

komputer, orang yang melakukan proses, benda dan peralatan yang 

digunakan, atau elemen-elemen phisik lainnya. Biasanya  physical DFD 

hanya sampai level Satu. 
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Model Logic 

(Logical 

Model) 

 Yang menggambarkan bagaiman sebuah sistem bekerja 

 

Mengkonsentrasikan sebuah ilustrasi apa/what yang sedang dikerjakan. 

Menggambarkan aktivitas yang esensial  dan flow/alur informasi dalam 

sistem dengan melihat bagaimana alur secara nyata diselesaikan. Biasanya 

terdiri dari dua atau lebih level. 

 

 

A Top-down 

Approach 

 

 

 

Symbol yang 

digunakan 

dalam DFD 

Metodologi penggambaran dan penginvestigasian yang dimulai dari level 

yang paling tinggi, kemudian setiap aktivitas dipecah ke dalam fungsi-

fungsi yang leibh kecil. Proses ini berlanjut sampai kepada level aktivitas 

yang paling rendah. 

 

Lihat gambar berikut ini : 

    Gambar 6 
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Tuntunan 

dalam 

pembuatan 

DFD 

 

Sebuah proses yang disajikan dengan sebuah lingkaran, yang disebut juga 

sebuah buble. Sebuah proses mentranformasikan input kepada output. 

Sebagi contoh, sebuah proses perhitungan diskon akan mentransformasikan 

data tentang pelanggan dan order kepada sebuah persetase dikon. Nama 

dari proses sangat singkat untuk menggambarkan apa yang dikerjakan oleh 

proses. Nama dari sebuah proses pada umumnya teridiri dari kata kerja 

misalnya menghitung,  atau sebuah object misalnya diskon. Semua proses 

yang ada di DFD diberi nomor 

 

Data Flow 

Sebuah Data flow,  digambarkan dengan sebuah panah, yang 

merepresentasikan sebuah alur data masuk atau keluar dari sebuah proses 

 

Data Store 

Sebuah data store,  digambarkan dengan garis paralel atau sebuah kotak 

yang terbuka. Ini menujutkan kumpulan dari data yang dikelola oleh 

sistem. Kumpulan ini berupa file data, atau dalam sistem manual adalah 

filling kabinet. Nama dari data store biasanya majemuk misalnya faktur-

faktur, guna membedakan dari data flows 

 

External Entity 

Sebuah external entity, yang disajikan dengan sebuah kotak,  menunjukan 

sumber dari mana sistem mengambil data atau sebagai penerima informasi 

dari sistem. 

 

Tidak ada cara yang paling baik dalam mengembangkan sebuah DFD. 

Semakin orang berpengalaman dalam menggambarkan DFD, semakin  

menyadari bahwa problem yang berbeda memerlukan metode yang berbeda 

pula. Walaupun demikain, ada beberapa teori yang dapat dijadikan 

pegangan oleh kita, contohnya metode ayng direkomendasikan oleh 

DeMarco, salah seorang pinonir dalam pengembangan metode DFD, 

stepnya adalah sebagai berikut : 

 

1. Tentukan batasan dari sistem 

2. Tentukan data flow dan relasi dari sistem 

3. Berikan label untuk elamen-elemen DFD 

4. Ulangi proses  

 

1. Menentukan batasan dari sistem 

Prosedur untuk penentuan dari sistem input, output dan proses tergantung 

pada usaha dalam analisis data flow. Tujuannya adalah untuk memasukan 

segala sesuatu yang relevan dan mengesampingkan segala-sesuatu yang 

tidak relevan. Setelah batasan dari sistem telah ditentukan, semua data flow 

yang masuk dan keluar dari batasan harus diidentifikasi. 
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 2. Menentukan Data flow dan hubungan dari sistem 

Step ini menekankan kepada flow data yang aktual/ada termasuk 

hubungannya, bukan apa yang harus terjadi. Sebuah pemahaman dari 

bagaimana sistem secara nyata bekerja dapat didapatkan dengan cara 

obersasi atas flow dari informasi yang ada di organisasi dan dengan cara 

melakukan interview dengan orang-orang ayng menggunakan dan 

melakukan premrosesan data. Adalah sesuatu yang baik untuk 

mengkontruksi sebuah DFD dengan cara mengkonsentariskan pertama-

tama pada flow data, daripada kepada proses atau tempat penyimpanan 

data. De Marco telah menerangkan proses sebagai berikut; 

 

Penentuan bagaimana sistem memulai dan berhenti biasanya dilakukan 

pada tahap yang paling akhir dalam proses pengangembangan DFD, seperti 

juga tentang detail dari jalur kesalahan yang kurang penting.  Alur 

kesalahan yang penting misalnya catatan(entry) yang sebelumnya yang 

harus dibalik, harus di masukan dalam DFD. Tahapan yang terakhir adalah 

untuk menggambarkan alur dari data, buka proses kontrol atau aktivitas 

kontrol. 

 

3.Pemberian nama kepada elemen-elemen DFD memiliki pengaruh yang 

signifikan atas kualitas dan relibitas dari diagram. Jika sebuah elemen tidak 

secara tepat dan komplet dalam pemberian nama, diagram tidak akan bisa 

dikomunikasikan secara efektif. Pembaca akan berakhir pada pengertian 

yang tidak tepat dan tidak komplet mengenai sistem. 

 

Mengingat penekanan utama dari sebuah DFD adalah alur dari informasi 

yang melalui sebuah sitem, semua folw data harus lebih dulu diberi nama. 

Pemberian nama atas penyimpanan dan pemrosesan dapat ditunggu samap 

semua alur data telah diberi nama. Pendekatan ini menekankan orang yang 

melakukan pengembangan dari DFD untuk mengkonsentrasikan pada alur 

data, dari pada proses atau penyimpanan. Setelah alur data diberi label,  

penamaan dari proses akan relatif lebih mudah, ketika alur data pada sistem 

telah dimengerti dan penamaan proses mengambil nama dari data masuk 

dan keluar ( data inflows or outflows) 

 

Beberapa pegangan harus diikuti dalam penamaan elemen data  yang 

berbeda dari DFD. Pertama, pastikan memberi nama pada semua elemen 

DFD, kedua pastikan bahwa nama –nama tersebut menerangkan semua 

data atau seluruh proses, sehingga  sebuah nama tidak dapat secara komplit 

menjelaskan data atau proses. Kemudian lakukan dekomposisi dari alur 

atau proses yang ada. Ketiga, hindari nama seperti penginputan data atua 

pemrosesan  dimana tidak menggarkan secara penuh, melainkan memilih 

nama yang aktif dan deskriptif 

Misalnya pembaharuan harian baran (daily inventrory update) dan validasi 

transaksi Transaksi (transaction validation). 
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 4. Jangan menggabungkan item-item yang tidak berhubungan dalam satu 

data flow atau proses. Jika data tidak bergerak bersama-sama secara natural 

atau tidak diproses bersama-sama maka dipisahkan. 

 

5. Ulangi proses 

 

Sering sekali, orang yang mengembangkan DFD dapat mengembangkan 

hanya sampai pada konsep yang umum., sebagai hasilnya, mereka harus 

bekerja melalui flows data di organisasi sesering mungkin, proses in akan 

membantu menyaring diagram dan mengidentifikasikan poin-poin yang 

baik.  

 

Beberapa pengulangan review dari data diperlukan untuk menangkap setiap 

alur data yang relevan , beberapa DFD sering sekali diperlukan untuk 

menerangkan secara penuh alur data dari sebuah organisasi. Biasanya 

dibutuhkan adalah sebuah level ringkasan DFD dan DFD yang dipecah 

dalam level-level yang lebih kecil. Proses ini akan dijelaskan berikutnya. 

 

Pemecahan 

Level DFD 

Diagram alur data akan dipecah kedalam bagian-bagian yang lebih kecil 

secara berurut untuk melengkapi kebutuhan mengenai detil. Sangat sedikit 

sekali sistem dapat digambarkan pada satu halaman kertas. Disamping itu 

para pengguna memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga 

penggambaran yang terpecah kedalam pejelasan yang lebih kecil 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. 

 

Konvensi 

DFD 

1. Flow data yang berbeda tidak dapat memiliki nama yang sama dan 

nama yang dipilih harus mewakili data dan apa yang diketahui dari data 

2. Alur data yang mengalir masuk atau keluar dari penyimpanan data tidak 

memerlukan nama; penyimpanan data sendiri sudah cukup untuk 

menidentifikasikan alur data 

3. Alur Data dapat beberak dalam dua direksi.. contohnya pembaharuan 

data Piutang memproses pengambilan dari file master piutang atas 

saldo saat ini dan mengirimkan saldo yang baru kembali ke file master 

piutang. 

 

Pengecekan 

DFD ( 

Kesalahan 

yang biasa 

dilakukan 

oleh siswa) 

1. Komponen yang tidak diberi label 

2. Input dan Output tidak seeimbang (input/output bersih harus sama baik 

untuk induk maupun anaknya 

3. Penyimpanan data tidak di akses/updated 

4. Proses yang tidak memiliki penerimaan input ataupun menghasilkan 

output 

5. Proses yang memberikan layanan pada berbagai fungsi  

6. Penyimpanan dari data yang belebihan 
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Context 

Diagaram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 

Aliran Data 

Physical 

Context diagram adalah level yang paling tinggi, tidak detail- diagram dari 

sebuah sistem informasi yang menerangkan alur data masuk dan keluar dari 

sistem demikian pula masuk dan keluar dari external entities. Seperti yang 

telah dijelaskan di muka external entities adalah entitas( yaitu orang, 

tempat, atau benda) diluar dari system yang mengirim dan menerima data 

ke dan dari sistem. 

 

Bulatan di dalam diagram context menentukan batasan dari sistem. Sebuah 

cakupan  adalah batas antara  “the sistem of intererst” dan “the system ‘s 

envronment”. The environment (lingkungan) terdiri dari semua yang berada 

disekeliling sebuah sistem, dimana entitas-entitas dalam diagram context 

menentukan lingkungan yang relevan. Lingkungan yang relevan adalah 

bagian dari lingkungan yang memperngaruhi “the sistem interest” 

sebagaimana sistem tersebut ditentukan. Sebagai contoh pada gambar 7  di 

bawah ini hanya Bank dan konsumen yang terdapat lingkungan yang 

relevan. 

    Gambar   7 

 

 
 

Diagram aliran data physical adalah gambaran secara jelas dari suatu sistem 

yang mendeskripsikan kesatuan internal dan eksternal dari sebuah sistem 

dan lairan-aliran data ke dalam dan ke luar dari kesatuan sistem tersebut. 

Kesatuan internal adalah sebuah entitas( berupa:orang, tempat, benda) 

dalam sitem yang dapat mengubah data. Sedangkan entitas external adalah 

entitas di luar sistem yang mengirimkan data ke dalam sistem atau 

menerima data dari sistem tersebut. Dalam diagram aliran data physical 

menentukan dimana (where), bagaimana (how), dan dengan siapa(by 

whom) proses sistem tersebut diselesaikan. Sebagai contoh pada gambar 

Berikut kita lihat seorang akuntan menerima kas dari pelanggan dan 

mengirimkan kas bersama dengan catatan(register tape)kepada  kasir. Jadi 

dapat kita lihat dimana (where) kas berada dan bagaiman(how) data 

penerimaan kas tersebut dicatat. 
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 Pembentukan simbol lingkaran diagram aliran data phisik diberi nama 

subjek penerima data(person) dan aliran data diberi nama juga, hal ini 

dilakukan agar dapat diketahui bagaimana (how) perpindahan data tersebut 

diantara simbol lingkaran. Sebagai contoh akuntan mengirimkan form 66W 

kepada pembukuan, yang memperlihatkan secara jelas dimana(where) 

 

lokasi file tersebut berada (pada pembukuan) dan penamaan file 

menunjukan bagaimna (how) sistem tersebut mencatat transaksi 

penjualan(dalam buku penjualan). Pada akhirnya kita dapat menetapkan 

bahwa lambang kotak pada diagram aliran data phisik menunjukan etitas 

eksternal sedangkan lambang lingkaran pada diagram alir menunjukan 

entitas internal.  

    Gambar 8 
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DFD logical Berbeda dengan DFD phisik, DFD logical menggambarkan sifat logis dari 

suatu sistem , tugas apa yang dilakukannya (what) tanpa menetapkan 

bagaimana, dimana, dan oleh siapa tugas  dapat diselesaikan. Apa yang 

dilakukan oleh sistem akan mempersingkat waktu dibandingkan dengan 

bagaimana sistem itu akan bekerja. Sebagai contoh : sistem penerimaan kas 

akan melakukan penerimaan pembayaran dari pelanggan dan 

mempostingnya ke daftar pelanggan, tanpa memperdulikan medianya 

apakah cek, tunai dan sebagainya, demikian juga orangnya dan metoda 

apakah komputer atau manual yang kesemua itu pastilah berubah. 

 

 

Dapatlah kiranya didefinisikan perbedaan antara keduanya (DFD physical 

dan logical) yakni DDF physical lebih merupakan prasarana/kerangka dasar 

dari sistem tersebut, sedangkan DFD logical melukiskan aktivitas suatu 

sistem. 

 

    Gambar 9 
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Sistem 

Flowchart 

Menggambarkan aktifitas  keduanya baik manual maupun komputer. 

Sistem flowchart menampilkan  gambaran baik secaral logis maupun secara 

pisik dari siapa, apa, dan bagaimana sistem berjalan,  juga menggambarkan  

sistem operasi maupun sistem informasi 

 

Beberapa simbol yang perlu diketahui lihat gambar : 

 

    Gambar 10 
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 Pegangan dalam pembutan flowchart : 

1. Baca narasi deskriptif dari prosedur yang akan dibuat fowchartnya 

dengan hati-hati. Fokuskan pada prosedur yang baku dan normal 

2. Gunakan lebar kertas yang tepat dan siapkan penggaris khusus 

(software komputer seperti visio) 

3. Pilih simbol flowchart yang akan digunakan.  

4. Gunakan dahulu oret-oretan sebelum mendapatkan hasil yang final 

5. Periksa hal-hal berikut 

a. Semua urutan(step) secara jelas ditampilkan dengan aturan-aturan 

yang benar 

b. Simbol yang digunakan secara konsisten pada seluruh sistem 

c. Salinan dokumen yang disiapkan sampai ditempat tujuan misalnya 

difile, pihak ketiga misalnya supplier atua customer, laporan ke 

manager dan sebagainya 

d. Alur biasanya bergerak dari sebelah kiri atas dari kertas yang 

bergerak dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. 

e. Semua simbol berisi ringkasan yang secara spesifik menyebutkan 

labelnya misalnya “ faktur penjualan” yang berada di dalam simbol. 

Jangan menulis dokumen di dalam dokumen  

f. Salinan-salinan dari dokumen diberi nomor pada bagian atas 

sebelah kanan, dan nomor-nomor ini tetap tinggal dengan 

salinannya selama dokumen ini mengalir dalam prosedur 

g. Jika lebih dari satu halaman gunakan koneksi pemutus halaman ( 

off-page conectors) 

h. Gunakan kepala panah pada setiap garis alur 

i. Hindari tabarakan garis semaksimal mungkin, jika harus terjadi 

gunakan jembatan 

j. Jangan gunakan proses manual untuk mengarsip dokumen 

k. Jangan gunakan proses untuk pengiriman dokumen 

l. Didalam satu kolom paling tidak ada satu manual proses 

m. Dokumen yang dicetak di data centrelized data processing harus 

digambarkan, kemudian diperlihatkan alurnya ke bagian yang lain, 

tetapi jika diprint di bagian lain walapun dilakukan oleh EDP tidak 

perlu ditampilkan di EDP 
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Data 

Dictionaries 

Dalam suatu perusahaan yang besar sudah barang tentu pekerjaan yang 

sifatnya manual relatif sangat sedikit, banyak pekerjaan operasional yang 

dikerjakan secara terkomputerisasi dan tidak sedikit dengan menggunakan 

peralatan baik hadware maupun software yang canggih. Sudah amat logis 

semakin besar perusahaan semakin besar data yang digunakan dan 

diproses, demikian pula sistem pemrosesannya bermacam ragam, untuk itu 

dibutuhkan sistem dalam pengaturan data agar pekerjaan-pekerjaan seperti 

mencari data memahami sistem dapat semakin mudah, efisien dan effektif. 

 

Sistem yang digunakan dalam mengorganisir data-data tersebut adalah 

disebut Data Dictrionaries . Data Dictionaries memiliki pengertian sebagai 

suatu tempat menyimpan definisi-definisi arus data, arsip-arsip dan proses-

proses dalam sistem informasi. Data dictionaries membantu penggunanya 

untuk mencari data-data yang ia butuhkan karena data dictionaries 

mengatur segala hal yang berhubungan dengan data-data itu sendiri agar 

sesuai dengan alurnya. 

Data dictionaries ibarat sebuah ‘Katalog’ di sebuah perusahaan. Data 

Dictionaries dapat memberitahu dimana data yang kita butuhkan berada 

tanpa kita terlalu repot mencarinya, sekaligus memberi gambaran hubungan 

atara data-data yang ada. 

 

Ada tiga macam data dictionaries yaitu : 

Data dictionaries untuk arus data 

Data Dictionaries untuk file 

Data Dictionaries untuk proses 

 

Data Dictionaries untuk arus data 

Adalah untuk mengambarkan apa saja yang terkandung dalam sebuah 

dokumen atau sebuah arus data 

 

Data Dictionaries untuk File 

File-file yang ada pada Data Dictionaries dijelaskan dengan cara yang sama 

seperti data lainnya. Definisi dari suatu file sangatlah penting dalam sistem 

informasi yang berbasis komputer karena definisi-definisi tersebut haruslah 

tepat agar dapat dimengerti oleh bahasa komputer 

Agar dapat melakukan ini, maka data Dictionaries harus mencakup 

penjelasan tunggal mengenai file, yang  di lain waktu akan digunakan oleh 

program  yang membutuhkan arsip tersebut; 

 

Data Dictionaries untuk proses-proses 

Data dictionaries juga menyediakan gambaran diskripsi dari setiap proses 

pada level yang lebih rendah dari sistem informasi.  

Dalam data dictionries untuk proses ada 3 metode untuk menggambarkan 

proses logisnya yaitu : 
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 1. Structured English 

2. Decision Table 

3. Decision Trees 

 

Structured English adalah sebuah bagian dari bahasa Inggirs untuk 

digunakan dalam mendeskripsikan proses logis. Structured English 

memiliki  keterbatasan dalam perbendaharaan katanya, sintax-sintax yang 

spesifik, dan indentifikasi standar. 

 

Decision Table 

Menggambarkan pengambilan logika keputusan yang komplek dalam 

sebuah tabular  dan memfasilitasi pemahaman  dan mengkomunikasikan 

logika tersebut. Decision table berguna pada saat suatu keputusan yang 

harus diambil bergantung kepada ketepatan kombinasi dari kondisi-kondisi 

yang ada. 

 

    Gambar 11 

 

 
 

Decision Tree 

Atau pohon keputusan yang menggambarkan logika keputusan yang 

komplek dalam bagan pohon yang horizontal. Descion tree lebih disukai 

oleh personel Sistem Informasi. 

    Gambar 12 
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Pertanyaan 

untuk kuliah 

no 4 

1___ Pada umumnya, sebuah buble proses yang muncul di level 0 data 

flow diagram menampilkan 

a. Pengiriman dari sebuah dokumen dari satu departemen ke departemen 

lainnya 

b. Pengarsipan dari  dokumen 

c. Pembaharuan sebuah file 

d. Transformasi dari  data 

e. Tidak satupun dari yang di atas 

 

2____ Yang mana dari pernyataan ini yang salah 

a. Diagram Alur Data dan sistem flowchart lebih efisien dan efektif dari 

sistem narasi untuk pendokumentasian sebuah sistem informasi yang 

komplek 

b. Di dalam sebuah diagram alur data, etitas ekternal ditampilkan dengan 

simbol kotak 

c. Pada diagram Data alur, sebuah file disajikan dengan menggunakan 

simbol segitiga 

d. Dalam data flow diagram sebuah simbol  bubble dapat diwakili oleh 

sebuah entitas dalam physical DFD atau sebuah proses pada sebuah 

DFD logis 

e. Tidak satu pun dari yang di atas.  

 3 ____ Manakah dari pernyataan ini yang benar 

a. Pada DFD phisik, bubbles-bubble diisi oleh label dengan kata benda 

ketimbang kata kerja 

b. Pada sebuah diagram alur data, sebuah entitas external dimana tujuan 

dari data memiliki nama secara teknis yaitu depository 

c. Dalam sebuah DFD phisik, sebuah entitas disajikan dengan simbol 

kotak 

d. DFD phisik menggambarkan tugas-tugas apa yang dilakukan 

ketimbang bagaimana, dimana dan oleh siapa dilaksanakan 

e. Tidak ada  yang benar  
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Kuliah 

no 4 

Proses Transaksi, Manajemen Data, dan Model Data 

Siklus 

Transaksi 

Adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih dari subsistem  yang 

saling berhubungan. Dalam kaitannya dengan akuntansi adalah merupakan 

proses dari transaksi-transaksi yang terjadi secara siklus yang mengarah 

kepada kejadian laporan keuangan utama. 

Siklus transaksi dapat dibagi dua yakni siklus penghasilan(Revenue Cycle) 

yang terdiri dari transaksi-transaksi  disekitar pengakuan pendapatan. 

Revenue Cycle terdiri dari semua ktivitas dari Order Entry/Sales System, 

the billing/account receivable/cash receipt. Serta bagian-bagian yang terkait 

dari  sistem  General ledger serta Inventory  

 

Expenditure Cicle  terdiri dari transaksi-transaksi di sekitar pengakuan 

pengeluaran, termasuk didalamnya sistem purchasing/account payable/Cash 

Disburment System, serta  bagian-bagian yang terkait dari sistem Inventory, 

Human resources, dan General Ledger. 
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Kalsifikasi 

dan 

Pengkodean 

Data 

 

 

 

 

 

 

 

Dasar-dasar 

Pengkodean 

Klasifikasi dan pengkodean data sangat sentral dalam mengembangkan 

sebuah basis data yang fleksibel dan terstruktur. Klasifikasi dan pengkodean 

berhubungan tetapi memiliki konsep yang berbeda. Kasifiksi adalah 

pengelompokan atau pengkategorian data sesuai dengan kesamaan atribut 

misalnya murid jurusan akuntansi, yang mengambil pelajaran tertentu, 

murid yang mengikuti group tutorial hari rabu sore. Pengkodean adalah 

pemberian simbol-simbol yang sesuai dengan rencanan pengklasifikasian. 

Sebagai contoh kode nomor 300A ditujukan untuk mengidentfikasikan 

Jurusan Akuntasni, dan kode 10804 untuk mengidentifikasikan satu unit 

dalam jurusan ini.  

 

Sequential Code --- Pengkodean yang paling sederhana, Sistem ini disebut 

juga Serial Coding yakni pemberian nomor secara berurutan. Dalam aplikasi 

bisnis sequence codes digunakan terutama untuk mengidentifikasikan 

dokumen sumber, sebagai contoh, jika nomor terakhir fatur adalah 102, 

maka nomor faktru yang berikutnya adalah 103. 

 

Block Codes --- sistem ini memberikan cadangan berupa blok nomor dalam 

sebuah urutan dari objek ( entitas atau events) yang memiliki kesamaan. 

Contohnya: 

1. Pelanggan, yang diblok berdasarkan langganan 

2. Karyawan yang diblok berdasarkan departemen 

3. Produk yang diblok berdsarkan product line 

4. Perkiraan (Account) yang diblok berdasarkan type kelompok 

 

Significant Digits – Pengembangan dari block coding. Tidak seperti pada 

block code yang meberikan arti pada group berdasarakan pengelompokan 

nomer, dalam sistem ini diberikan digit tertentu untuk menentukan sebuah 

kelompok. Dengan cara ini memenungkinkan kita untuk  mengelompokan 

yang akan memudahkan dalam pengambilan data. 

 

 Hierarchical --- Mengurutkan item-item secara urutan alphabetis, dimana 

setiap kelompok yang berikutnya adalah bagian atau subset dari kelompok 

sebelumnya. 

 

Sebagai contoh. Nomor telepon 0062 021 8400560s 

0062 Adalah Indonesia 

021    Adalah kode Wilayah Jakarta 

8400560 adalah Nomor telepon  

 

Mnemonic Code – Sistem ini memberikan tafsiran secara langsung terhadap 

kode kelompok contohnya BDG untuk Bandung HK untuk Hongkong dan 

lain sebagainya 

 

Colour Code --- Merupakan pengkodean yang termudah untuk dikenali dan 

diikuti. Kita dapat mengetahui secara langsung jika ada lembaran yang biru 

diantara lembaran-lembaran yang berwarna lainnya. 
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Prinsip-

prinsip dasar 

dalam 

pemberian 

kode 

1. Harus unik dalam mengidentifikasikan sebuah objek 

2. Sejelas dan sesederhana mungkin. Jika terdapat kombinasi diperlukan 

maka sub kode harus dibagi dengan penggunakan garis atau titik untuk 

membatu pengguna ( misalnya ruangan 210.101) 

3. Memungkinkan untuk mampu mengakomodasi perkembangan, dengan 

demikian struktur pengodean harus dirancang sedemikian rupa agar 

tidak memerlukan perubahan jika terjadi perkembangan, misalnya jika 

digunakan numeric code harus dibuatkan dua digit sehingga jika produk 

line bertambah dari 9 ke 10 hal ini masih menungkinkan. 

4. Terstandarisasi untuk seluruh fungsi dan level yang ada dalam 

perusahaan dengan demikian sistem pelaporan akan lebih teritegrasi. 

Lihat gambar 13 
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 Gambar 13 
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Data 

Manajemen 

Dalam penyusunan database terdapat dua pendekatan pertama Pendekatan 

applikasi (Aplication aproach) dan Pendekatan Data Base 

 

Pedekatan Aplikasi – Mengkonsentrasikan pada proses yang sedang 

dikerjakan dimana data yang digunakan memiliki peranan yang kedua 

dalam setiap aplikasi. Dalam sistem ini setiap aplikasi mengumpulkan dan 

memenej datanya  masing-masing, yang biasanya dedicated, secara pisik 

file-filenya  menjadi terpisah-pisahkan antara satu aplikasi dengan aplikasi 

lainnya. 

 

Persoalan yang utama dalam sistem ini adalah data redudancy diantara file-

file. 

 

Pendekatan Database --- Ide dari sistem ini adalah membuat data menjadi 

sumber yang central, terbebas dari aplikasi. 

Ketika sistem iformasi dikembangkan terutama untuk digunakan dalam 

pemrosesan transaksi, data menjadi fokus dari atensi. 

 

   Lihat Gambar 14 
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    Lihat Gambar 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keuntungan 

dari Data-

base aproad 

 Mudah untuk dikelola (mantenance) 

 Mengurangi biaya penyimpanan 

 Data lebih terintegrasi , mengeliminasi ketidak  konsistenan 

 Sharable/fleksibel 

 Privacy 

 

 

Keurgian 

dalam 

penggunaan 

Pendekatan 

basis-data 

 Ketergantungan  pada sumber data tunggal meningkat 

 Sekuritas kontrol dan backup recovery sangat kritical 

 Perselisihan secara teritorial dalam hal kepemilikan data 
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Data 

Modelling 

Dalam mengembangkan sistem informasi akuntansi dengan menggunakan 

pendekatan database terdapat beberapa tahapan yaitu : 

1. Menentukan kebutuhan dari user 

2. Membuat spesifikasi logis data (logical database) 

3. Memilih manajemen DBMS 

4. Mengimplementasikan DBMS 

 

Tahapan satu dan dua merupkan proses dari model data (data modelling) 

Data model dapat didefinisikan sebagai yaitu mengekspresikan struktur dari 

entitas-entitas dan bubungannya antara satu dengan lainnya. Proses ini akan 

menhasilkan shema data (data schema). 

 

Data modelling adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk 

mengngembangkan secara konsep atau model logis dari kebutuhan data dari 

sebuah organisasi. 

 

Entity Relationship diagram (disebut juga diagram ER) merefleksikan kunci 

entitas-entitas pengguna  dan hubungan dari masing-masing entitas tersebut 

yang biasanya digunakan untuk mewakili sebuah model data. 

 

ER diagram memiliki simbol-simbol – simbol kontak menunjukan entitas 

dan simbol wajik mewakili hubungan. 

 

Sebagai contoh dari ER-diagaram dapat dilihat dari 

 

     gambar 16   
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 Ada tiga macam model logis dari DBMS : 

1. Hierarchical Data Base Model 

2. Network Data Base Model 

3. Relational Data Base Model 

 

Hierarchical Data Base Model memiliki ciri dimana hubungan antara semua 

rekor-rekornya adalah 1:N (one to many). Jika dua rekor yang berbungan 

dipisahkan oleh satu level secara hierarki maka rekor yang lebih tinggi 

disebut orang tua (parent) sedangkan yang lebih rendah disebut anak(child). 

 

Keuntungan dari sistem ini adalah sederhana, sedangkan kerugiannya agak 

sulit dalam merubah schema karena harus melakukan pemormatan dari 

schema secara menyeluruh. 

 

Network Data Base model dalam model ini memungkinkan setiap anak 

memiliki lebih dari satu orang tua, hubungan natara rekor-rekornya darpat 

berupa 1:N atau N:1 atau 1:1 sedangkan M:N jarang ditemukan. 

 

Keuntungan dari sistem ini adalah memungkinkan hubungan yang lebih 

banyak, juga dalam pendisainan lebih fleksible sehingga mampu untuk 

menangani permaslahalah data yang lebih komplek. 

 

Relational Data Base Model dalam sistem ini logis data diorganisir dalam 

dua dimensi tabel Fungsi-fungsi hubungan deilakukan dengan cara merubah 

tabel yang adaa, mengkombinasikan, atau memecahnya untuk membentuk 

tabel-tabel baru. Item data dalam sebuah sebuah relasi diakses dan dirubah 

dengan menerapkan SQL. Sistem ini sangat menarik bagi pengguna karena 

data disajikan secara tabular,  struktur secara logis sangat jelas dan dapat 

menghandel inquirties yang komplek. 
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Normalisasi 

 

Sesaat setelah desain data logis telah dikembangkan harus dilakukan 

“Normalisasi” untuk mendeteksi dan memperbaiki permasalahan-

permasalahan yang poetensial. Umumnya normaslisasi terdiri dari tiga 

langkah yaitu bentuk  normal pertama,bentuk normal kedua , dan bentuk 

normal ketiga. Secara berurutan bentuk ke dua lebih baik dari bentuk 

pertama begitu seterusnya. 

Sebelum melakukan normaslisasi harus dipahami dulu beberapa hal yakni 

functionally dependent dan primary key 

Lihat  

 

 

    Gambar 17  
Unnormal 

 

 

 

    Gambar   18  
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     Gambar 19 

 

    Gambar 20 
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Kuliah 

No 5 

Kontrol atas Sistem Informasi 

Mengapa 

kita 

memerlukan 

kontrol ? 

Setiap organisasi memerlukan kontrol untuk tujuan: 

Efficiency & Effectiveness (menolong organisasi  dalam mencapati 

tujuannya) 

Resource security (Melindungi harta kekayaan perusahaan) 

Realibility(Meningkatkan keadalan laporan keuangan organisasi) 

Complience(Meningkatkan dipatuhinya  peraturan-peraturan organisasi dan 

tanggung jawab hukum dari organisasi maupun perusahaan) 

 

Pentingnya 

kontrol 

terhadap 

terhadap 

sistem 

informasi 

komputer 

Berdasarkan hasil studi di Amerika akhir-akhir inimemperlihatkan 

ketergantungan perusahaan terhadap sistem informasi komputer sebagai 

berikut : 

Tergantung Total  19.6% 

Tergantung secara berat 65.8% 

Tergantung menengah   13.9% 

Tegantung sedikit    0.7% 

 

75% mengatakan mereka akan kehilangan 14 hari kerja jika sistem 

komputernya tidak jalan, dengan demikian kontrol terhadap sistem 

informasi semakin penting. Bagaimana di Indonesia ? 

 

 

Kejahatan , 

Penyalahgun

aa, dan 

manipulasi 

di bidang 

komputer 

Berdasarkan laporan  data statistik kerugian akibat kejahatan komputer 

(fraud and emblezzlement) melebihi kerugian atas penyogokan (bribery), 

pencurian dan perampokan. Hal ini sangat mengagetkan sebab jarang sekali 

kita membaca hal-hal ini di media masa, hal ini disebabkan perusahaan 

enggan untuk membawa kasus ini ke polisi atau ke pengadilan mengingat 

ini akan membuka kelemahan internal kontrol mereka yang sekaligus dapat 

mengurangi reputasi perusahaan. 

 

Diperkirakan bahwa 80% dari ancaman atas kejahatan komputer dilakukan 

oleh orang yang memiliki akses (authorized access). Ernst & Young di 

Amerika  menaksir kerugian atas kesjahatan komputer berkisar atntara $US 

3 sampai $US 5 milyar dollar. 
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Teknik-

Teknik 

Kejahatn 

Komputer 

Salami 

Technique 

Berhubungan dengan pembulatan atas perhitungan 

transaksi keuangan setelah perhitungan bunga dilakukan. 

Sisa dari pembulatan-pembulatan kemudaian 

diakumulasikan dan dimasukan dalam satu rekening. 

Sebagai contoh penghasilan bunga sebesar $27.3456 

dijadikan $27.34 yang akan dikredit ke rekening 

konsumen dan $0.0056 akan ditransfer ke rekening 

programer. Walaupun kecil nilai per transaksinya tapi jika 

transaksinya jutaan dapat dibayangkan. 

Trap Door Yaitu metoda memasuki database tampa otorisasi. Teknik 

ini biasanya digunakan pada saat mengembangkan 

program guna memudahkan pengaksesan program dengan 

memasukan kode khusus atau password tertentu, 

tujuannya adalah untuk pencepatan perbaikan program, 

metoda ini seharusnya dihilangkan ketika akan masuk 

kedalam produksi. 

 

Logic Bomb Kode yang tidak terotorisasi yang dimasukan ke dalam 

program, dimana ketika diaktifkan akan menghancurkan 

atau merusak jalannya program. Tehnik ini biasanya 

dikaitkan dengan kejadian seperti nama programmer yang 

tidaka lagi muncul di dalam dapat penerima upah bom ini 

akan aktif 

 

Trojan Horse Intruksi-intruksi yang tidak terotorisasi terdapat di dalam 

sebuah program yang terotorisasi.  

Worms Ketika worm ini dioperasikan ini akan menolak akses ke 

komputer dan ke setiap program, semua sumber 

digunakan oleh dirinya sendiri, dengan demikian secara 

efektif akan memberhentikan sistem komputer. 

 

Virus Hampir sama dengan Trojan Horse bedannya virus dapat 

menyebar ke program atau file lainnnya, dengan 

demikian kan mengkotori seluruh sistem komuter. 

 

 

Contoh-contoh 

kasus kejahatan 

Komputer yang 

besar 

Equity 

funding 

 

Union 

Dimme 

Teller Bank mendapatkan $11,000 per 

tahun , setiap tahun melakukan perjudian 

dengan menggunakan uang bank lebih 

$30,000. Bank medapatkan kerugian lebih 

dari $1,500,000,-- 
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  Security 

Pasific 

Seorang konsultan mendapatkan akses 

secara ilegal kedalam sebuah ruangan bank 

kemudian dia mengobservasi kode EFT 

Bank yang terbuka. Kemudian, 

menempatkan dirinya sebagai seorang 

manajer Bank, dia menelpon dari sebuah 

telepon umum dan menggunakan kode 

tersebut untuk mentransfer $10 milyar ke 

sebuah Bank Swiss.  

 

  Well Fargo Seorang pegawai operasi yang 

menggunakan sistem rekening antar Bank  

yang memproses pengambilan dana dari 

sebuah bank yang berbeda. Kredit palsu 

dibuat untuk menutupi pengambilannya. 

Bank mengalami kerugian sekitar $20 

milyar yang terjadi sekitar tahun 1979 dan 

1981 

 

  

Apakah 

Kontrol itu 

Kontrol berhubungan dengan proses untuk meriview sebuah sistem secara 

periodik untuk memastikan bahwa tujuan dari sistem tercapai, jika 

diperlukan diambil tindakan untuk perbaikan atas defisiensi dari sistem. 

Secara teknis kontrol memiliki dua hal yakni pemilihan tujuan kontrol yang 

ingin dicapai (Control goal), kedua melakukan pemilihan sarana atau alat 

untuk pencapaian tujuan tersebut (Control Plan) 

 

Control 

Goal 

 

Terbagi dua : 

 Operasions system yang terdiri dari orang, peralatan, kebijaksanaan dan 

prosedur-prosedur untuk melaksanakan kegiatan operasional 

perusahaah. Sistem operasional termasuk didalamnya produksi, 

personalia, pemasaran dan akunting dst. 

 

 Information System pada umumnya terdiri dari sebuah set sistem baik 

berbasis komputer maupun manual yang secara terintegrasi untuk 

melakukan pengumpulan, penyimpanan, dan pengaturan data untuk 

melengkapi informasi keluaran bagi pengguna 
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Tujuan 

Kontrol 

untuk 

sismtem 

operasional 

(control goal 

of the 

operation 

system) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan 

Kontrol dari 

Sistem 

Informasi(C

ontrol Goal 

of 

Information 

System) 

 Memberikan kepastian atas efektifitas dari operasi ( ukuran keefektifan 

adalah kesuksesan dalam pencapaian tujuan) contoh seorang siswa 

Politeknik memiliki tujuan untuk lulus dalam mata kuliah sistem 

informasi, kemudian ia lulus maka ia dicatakan efektif 

 

 Memberikan keyakinan atas pemanfaatan sumber-sumber secara efisien 

( tujuan ini mengusahakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran 

yang tidak perlu (pemborosan), hubungan antara input dan output 

tercapai). Contoh dua murid yang telah lulus sistem informasi dengan 

nilai rendah, yang satu telah belajar seminggu sebelum ujian yang 

satunya hanya sehari, dengan demikian kedua-dua efektif karena 

tujuannya tercapai tetapi yang kedua lebih efisien dibanding dengan 

yang pertama karena yang kedua hanya membutuhkan satu hari belajar 

untuk dapat lulus 

 

 Memberikan keyakinan akan sekuritas(keamanan) atas sumber-sumber 

fisik maupun non fisik. Tujuannya adalah untuk melakukan pencegahan 

terhadap kerugian, kerusakan, disklosur, pengkopian, penjualan dst atas 

sumber-sumber organisasi.  

 

 Input Validity (Input biasanya dicatat pada file-file transaksi). 

Memberikan keyakinanan bahwa hanya item-item yang syah (valid) saja 

yang diijinkan untuk masuk ke dalam sistem. Valid disini berarti item-

item yang telah disetujui oleh manajemen dan mewakili kejadian 

ekonomi dan objek aktual yang otentik. 

 

 Input Completeness adalah semua objek-objek atau kejadian-kejadian 

yang valid  dikumpulkan  dan dimasukan kedalam sistem database 

 

 Input Accuracy yaitu berhubungan dengan kebenaran/keakurasian data 

yang dimasukan ke dalam sistem. Contoh input data yang seharusnya 

159 dimasukan ke dalam sistem 195 

 

 Update completeness ( Semua data yang dimasukan kedalam sebuah 

sistem direfleksikan dalam file master yang relevan. Disebut master file 

dalam sistem yang berbasis komputer dan ledger (buku besar) dalam 

sistem manual) 

 

 Update Accuracy – Semua data yang dimasukan ke dalam sebuah sistem 

telah direfleksikan secara akurat pada file master yang relevan atau 

ledger. 

 

 Control yang memberikan keyakianan akan akurasi input(input 

accuracy) dan completeness tidak selalu memberikan keyakinan akan 

update accuracy dan completeness 
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Program error , contohnya error logis pada software program  dapat 

mendebet rekening konsumen ketika melakukan pembayaran bukan 

mengkreditnya. 

 

Operasional errors, misalnya memproses penerimaan kas hari ini terhadap  

master file A/R versi minggu lalu. 

 

 

Catatan: kita tidak memiliki sebuah tujuan  update validity karena dengan 

melakukan kontrol terhadap input validity ( memberikan keyakinan bahwa 

semua transaksi-transaksi mewakili kejadian ekonomi dan objek aktual yang 

otentik) secara otomatis melakukan pengontrolan terhadap update validity. 

 

 

Rencana 

Kontrol 

(Control 

Plan) 

Kebijaksanaan dan prosedure dalam pemrosesan informasi yang membantu 

didalam menyempurnakan tujuan kontrol adalah : 

 

 Preventive Plans Mencegah problem-problem untuk terjadi 

 Detective Plans menemukan problem-problem yang telah terjadi 

 Corrective Plan memperbaiki problem-problem yang telah terjadi 

 

Adalah lebih murah dan tidak mengganggu untuk mencegah(prevent) dari 

pada mendetek maupun memperbaiki problem-problem. Bagaimanapun 

tidak ada kontrol yang dapat 100% berjalan secara efektif, kita harus 

mengimplementasikan sebuah kombinasi dari preventive, detective dan 

corrective controls. Detective Control plans sering sekali menolong dalam 

mengurangi kejahatan atau kecerobohan. Jika orang tahu bahwa terdapat 

detetive control untuk mencegah kejahatan dan kecerobohan hal ini dengan 

sendirinya sudah menjadi preventive control. 

 

 

Heirarkhi 

Kontrol 

(Control 

Hierarchy) 

Control 

Environm

ent 

Merefleksikan kesadaran organisasi secara umum atas 

komitment pentingnya kontrol dalam sebuah organisasi. 

Elemen-elemen lingkungan kontrol termasuk di dalamnya. 

 

Nilai dan norma-norma organisasi 

Philosophy manjemen dan gaya operasional 

Sistem hadiah (reward sistem) 

Strategi organisasi 

Struktur organsisasi 

 

Banyak perusahaan akhir-akhir ni mengembangkan corporate 

code of conduct guna membangun corporate governance. 
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 Pervasive 

(General 

Control) 

Mempunyai sifat yang luas, yaitu kontrol terhadap sistem 

komputer maupun manual serta kontrol terhadap sarana phisik 

misalnya pencegahan akses tanpa otorisasi terhadap saranan 

maupun ruangan komputer yang sekaligus  akan mencegah 

akses yang tidak terotorisasi atas sistem software dan software 

aplikasi maupun data. 

 

 Kontrol 

Aplikasi 

(Aplicatio

n Control) 

Kontrol yang dikhususkan pada sebuah aplikasi tertentu 

misalnya pada departemen penerimaan yaitu melakukan check 

terhadap kualitas dan kuantitas barang yang diterma, A/D 

departement- melakukan pengecekan oleh komputer terhadap 

nomor kustomer yang dimasukan dengan mengecek file master 

A/R. 

 

Rencanan Kontrol Aplikasi yang dilakukan oleh komputer 

disebut kontrol yang terprogram (programmed controls). 
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Control 

Matrix 

Suatu tehnik dalam pendukumentasian rencana kontrol yang berbentuk 

matrik ( terdiri dari kolom dan baris). Contoh control lihat gambar berikut : 

 

    Gambar 20 
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 Elemen-elemen dari kontrol matrik yaitu : 

Control Goal :  Apa yang ingin dicapai oleh sistem kontrol 

Recommended Control Plans : Prosedur-prosedur yang digunakan untuk 

menjalankan tujuan kontrol 

Cell Entries : Mengidentifikasikan tujuan-tujuan apa yang ingin dicapai atas 

rencanan kontrol tertentu misalnya rencana P-1 “ Segera memeriksa check-

check yang masuk “ tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan 

keyakinan atas keamanan dari sumber-sumber. 

Explanation of Cell entries :  Menerangkan hubungan diantara tujuan 

kontrol dan rencana kontrol . Sebagai contoh, rencana P-1 mengamankan 

sumber-sumber  karena dengan melakukan pengecekan akan menghindari 

kesalahan. 

 

Bagian terakhir dari kontrol matrix, yakni penjelasan. Ini mungkin 

pekerjaan yang paling sulit tetapi merupakan bagian yang terpenting dari 

kontrol frame work. 

 

Ketika 

Control 

Matix telah 

diselesaikan 

pelajaran 

apa yang 

dapat 

diambil dari 

hal ini 

Apakah Konrol sudah efektif ? Baca kebawah setiap  setiap kolom tujuan 

untuk meyakinkan bahwa paling sedikit ada satu P(plan) muncul. 

 

Apakah rencana kontrol efisien ? Baca setiap baris dari setiap rencana 

kontrol untuk melihat apakah setiap rencana bekerja untuk mencapai 

beberapa sasaran. 

 

Apakah Rencana kontrol Redundant ? Baca setiap kolom tujuan untuk 

memberi keyakinan apakah kita memiliki terlalu banyak Ps (Plans) yang 

ditujukan untuk suatu tujuan tertentu. Apakah ada Ps(plans) yang dapat 

dikurangi tanpa mempengaruhi tujuan ? 

 

Lakukan review secara referensi bersilang (cross referencing) diantara 

control matrix dan sistem flowchart .  Tentukan lokasi dari kontrol-kontrol  

yang ada di control matrix  pada flowchart yang ada. Dengan demikian kita 

dapat meyakinkan bahwa kontrol yang dibuat terdapat pada sistem yang ada 

yang direpresentasikan dengan sistem flowchart. 
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Kuliah 

no 6 

Pervasive Kontrol 

Rencana 

Kontrol 

1 Personnel  Melihat apakah cukup tersedia karyawan yang jujur, 

mampu, memiliki keahlian untuk pengoperasikan dan menggunakan 

komputer 

 

2 Organizational  mengorganisasikan personel secara optimal,  

menentukan dan mengimplementasikan penggunaan komputer secara 

terotorisasi 

 

3 Resources Security  Memberikan keyakinanan bahwa fasilitas-fasilitas 

komputer dilindungi dari penggunaan  yang tidak terotorisasi dan dari 

keusakan secara pisik serta ketersediaan untuk digunakan sesuai dengan 

yang dibutuhkan 

 

4 Policy/Documentation- Melengkapi secara konsisten atas aplikasi dari 

prosedur-prosedur untuk penggunaan fasilitas komputer 
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Rencana 

Kontrol atas 

Karyawan 

Memadainya jumlah karyawan yang cakap dan exposures dari tindakan 

karyawan yang tidak jujur dan tidak cakap dapat dikurangi 

Lihat ringkasan dapat dilihat padat tabel berikut : 

 

   Tabel 21 
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Rencana 

Kontrol atas 

Seleksi dan 

Penempatan 

Biasanya mencoba untuk mengevaluasi aptitude, uptitu dan 

integrasi karyawan 

 

 

Rencana 

Kontrol atas 

Pemeliharaan 

Karyawan 

Mempertahankan karyawan yang baik, cakap, dan memiliki 

motivasi biasanya lebih sulit dari pada penempatannya. Gaji 

yang kompetitif dan paket-paket kesejahteraan, Memberikan 

kesempatan yang lebih menantang dan mebuat chanel-

chanel pada posisi level manjemen 

 

Rencana 

Kontrol 

Pengembang

an Karyawan 

Melengkapi dengan training yang cukup, memberikan 

dukungan tehadap minat untuk pendidikan. Membuat skedul 

dalam evaluasi terhadap kemampuan karyawan. 

 Rencanan 

Kontrol 

Pengelolaan 

Karyawan 

Job Description, Supervisi, keamanan karyawan (termasuk 

rotasi atas pekerjaan dan memberikan cuti secara 

paksa(forced vacation)) dan pemberhentian karyawan 
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Rencana 

Kontrol 

Organisasi 

Kepercayaan  utama dari rencana kontrol organisasi adalah untuk mendisain 

strruktur organisasi dimana seseorang tidak dapat melakukan sebuah 

kesalahan atau sebuah pelanggaran tanpa terdeteksi. Kontrol ini tidak dapat 

mencegah tidakan tersebut selama terdapat kolusi untuk mengelabui rencana 

kontrol . Lihat tabel berikut : 

 

    Tabel 22 
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 Segragation 

of Duty 

 Terdiri dari pemisahan atas 4 fungsi dari proses transaksi 

yaitu : 

 

Otorisasi transaksi 

General- Kebijaksanaan yang menentukan bagaimana 

transaksi-transaski yang sama disetujui misalnya 

kebijaksanaan kredit, penentuan patokan-patokan dalam 

penambahan kredit 

Spesifik == Berhubungan dengan otorisasi dari sejumlah 

uang yang nilainya besar dan terjadinya tidak sering. 

 

Eksekusi Transaksi 

Pencatanatan Transaksi 

Pengamanan sumber-sumber (harta kekayaan perusahaan) 

Contoh 

Pemisa

han 

wewena

ng dan 

tanggun

g jawab 

Ateng memulai memproses Order Penjualan, 

mengirimkan picking ticket(surat pengambilan 

barang) ke gudang, sebagai hasilnya pengiriman 

barang ke kerabatnya. Ketika faktur dikirimkan 

dia mencatat sebagai penjualan normal. Beberapa 

saat kemudian dia menulis ke kerabatnya bahwa 

saldo dihapuskan sebagai piutang tak tertagih. 

Dengan demikian barang telah dicuri oleh Ateng 

dan Ateng telah memanipulasi dengan cara 

menyembunyikan pencurian. 

 

Jika ada karyawan lain yang terlibat dalam 

ototrisasi, pencatatan pengiriman, atau 

penghapusan dari piutang tak tertagih, Ateng  

akan kesulitan dalam memanipulasi sistem. 

 

 

Rencana 

kontrol 

keamanan 

sumber-

sumber 

Sumber-sumber teridiri dari – Business Assets  Cash,A/R,Inventory, 

fixed Assets 

         Computing Resources  Data, Informasi 

 

Ada lima jenis dasar dari Rencanan Kontrol Keamanan sumber-sumber 

 Pencegahan akses ke dalam computing resources 

 Pencegahan akses ke dalam business assets 

 Keamanan secara pisik 

 Backup dan penanggulangan produksi 

 Backup dan penanggulangan bencana 

 

Untuk jelasnya lihat tabel berikut : 
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 Tabel 23 
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 Pencegahan 

akses ke dalam 

computing 

resource 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pencegahan akses secara  phisik terhadap Fasilitas 

anda. 

Parimeter --- pagar, patroli keamanan, anjing pengaman, 

pintu  dan jendela terkunci, detektor elektronic. 

 

Gedung ---- badges, pintu terkunci, kartu magnetis, 

kontrol biometrik, personel keamanan 

 

Komputer Fasilitas --- laporan penggunaan mesin   dan 

console log. Loging ke komputer dibatasi hanya jam 

normal pada 9-5. Diluar dari jam ini keamanan  akan 

ditingkatkan. 

 

Pencegahan akses terhadap programs, file data, dan 

dokumentasi 

 

Matrik Otorisasi 

Log off secara otomatis 

Log terhadap penyalahgunaan 

Penguncian terminal 

Kontrol perpustakaan : 

Log perpustakaan 

Pengendalian internal 

Pelabelan ekternal 

Cincin perlindungan 

Switch read-only 

Kontrol terhadap perubahan program 

 

Pencegahan 

akses terhadap 

aset bisnis 

Sama dengan pencegahan akses secara phisik terhadap 

fasilitas komputer ( dhi akes tanpa otorisasi). Sebagai 

tambahan, form-form yang kosong seperti form order 

penjualan memerlukan pengontrolan, laporan-laporan 

keuangan yang penting seperti hal AR listing, financial 

reports dll. 

 

 

Keamanan secara 

Phisik 

Kebakaran dan kerusakan karena air 

Polusi misalnya debu, kopi, the dll 

Varasi dalam kekuasaan 

Rencana kontrol Hardware dan sofware 

 

Backup dan 

penanggulan 

produksi 

Sifatnya korektif, adalah rencana–rencanan pengamanan 

jika terjadi pemberhentian produksi. 

 

Metode backup  yang cukup terkenal adalah grandfather 

–father-son 
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Backup dan 

penanggulangan 

bencanan 

  

Kekacauan dalam business dapat dapat berhari-hari 

bahkan berminggu-minggu 

 

Jika digunakan prosedur backup secara tepat dan 

dimiliki sebuah salinan dari file data. Yang dibutuhkan 

hanya sebuah komputer untuk menjalankannya. Dalam 

bab ini anda akan belajar apa yang disebut “Hot site” 

dan “cold” site. 

 

 

Rencana 

kontrol 

pendokumen

tasian 

Manual Standar- metode normal operasional yang diterima secara umum 

 

Aplikasi dokumentasi – “Bagaimana menggunakan manual 
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Kuliah 

No 7 

Kontrol Aplikasi 

Kontrol 

Aplikasi 

Berbeda dengan Kontrol perpasiv, kontrol aplikasi adalah rencana kontrol 

yang diterapkan pada sebuah aplikasi tertentu, misalnya sistem billing, 

pernerimaan kas dll, atau pada suatu metode pemrosesan transaksi misalnya 

sistem online atau batch. Kontrol aplikasi dapat dilakukan oleh komputer 

atupun oleh manusia. Kontrol aplikasi yang dilakukan oleh komputer 

disebut juga “Programmed controls”. 

Cara 

pemrosesan 

transaksi 

Pada umumnya pemrosesan transaksi dapat dibagi dalam dua cara : 

Online processing yaitu  cara pemrosesan transaksi dimana terdapat hanya 

sedikit atau tidak ada delay diantara step pemrosesan  transaksi. Sedangkan 

cara transaksi sistem batch adalah adanya delay dalam pemrosesan 

transaksi. Untuk jelasnya perhatikan gambar berikut; 

 

   Gambar 24 
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Kerugian 

dalam 

sistem batch 

processing 

Karena adanya delay di antara kejadian dan pencatatan akan menimbulkan 

kemungkinan hilangnya dokumen-dokumen sumber (mengarah kepada 

input yang incomplit), atau dokumen-dokumen palsu dimasukan(mengarah 

kepada input yang invalid). Disamping terdapat kerugian dari akibat delay 

ini juga memberikan oportuniti yakni dengan membuat group dari input, 

dengan demikian akan mengurangi secara signifikan kemungkinan tidak 

komplit dan input yang invalid, prosedur ini akan juga meningkatkan 

akurasi input. Sedangkan sistem online memberikan timelines, flexibility,  

dan simplicity. 

.           
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Rencana 

kontrol pada 

sistem 

online 

1. Pemasukan data yang dekat dengan sumber terjadinya dokumen 

 

2. Coding sheme memasukan terlebih dahulu data dari satu entitas tertentu 

berupa numeric, alpabet, atau kombinasi keduanya, sehingga ketika data 

tersebut dipanggil cukup dengan menulis kode yang behubungan dengan 

data tersebut, jika kode tersebut ada di dalam sistem, maka atribut-

atribut yang berhubungan dengan kode tersebut tidak perlu dimasukan 

lagi. Dengan cara ini kecepatan input dan akurasi data meningkat. 

3. Tanda-tangan digital(digital signature) – Hal ini mendekati persetujuan 

tertulis yang membantu mengauthentikasi bahwa pengirim dari berita 

adalah benar. 

 

4. Preformattted screen = dengan cara memberikan bimbingan kepada user 

melalui proses data entry,  perfomatted screens. Hal ini dapatt 

meningkatkan kecepatan, effisiensi dan akurasi input. Untuk setiap field 

yang diinput secara lengkap, kursor akan berpindah ke field berikutnya 

pada layar dengan demikian mencegah user dalam mengabaikan data. 

 

5. Online prompting – Menanyakan kepada user mengenai input atau 

menanyakan pertanyaan yang user harus menjawabnya. Dengan cara  

memberikan advis kepada user untuk mencek kembali perkerjaannya 

sebelum melanjutkan. Cara ini akan mengefisienkan penggunaan 

sumber-sumber, dan lebih akurat dalam entry data proses. Efficiency 

meningkat disini karena error dapat ditangkap sebelum masuk ke dalam 

sistem (preventive control) 

 

6. Interactive feedback checks – Biasanya digunakan oleh komputer untuk 

memberikan advise pada user bahwa data input telah diterima dan 

dicatat, cara ini jelas akan meningkatkan input completeness, disamping 

itu secara tersirat untuk memberikan pesan kepada user untuk 

melanjutkan pemrosesan/input data. 

 

7. Program edit checks—edit yang dilakukan komputer untuk  

mengidentifikasi kesalahan atau data yang dicurigai mengandung 

kesalahan. Dengan cara  menampilkan kesalahan pada screen operator 

yang diharapkan mampu untuk melakukan corrective action. Dengan 

demikian kontrol ini akan memastikan akurasi dari input, dan 

pemrosesan yang mendasarkan kepada waktu (efektivitas karyawan) dan 

pada biaya yang terendah (efficiensi dari resources perusahaan)   
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 Ada 7 hal utama dalam program edit checks : 

 

1. Reasonableness check – yaitu benar secara hubungan logis antara 

nilai dari item data yang diinput dengan nilai dari item yang 

berhubungan yang terdapat di dalam file master. Contohnya apakah 

nilai yang dibayarkan masuk akal dihubungkan dengan struktur gaji 

yang sudah ditentukan . 

 

2. Limit check = melakukan test  atas nilai yang dimasukan tidak 

melebihi nilai yang secara spesifik  telah ditentukan  

 

3. Field check – melakukan test atas format data yang diinput 

contohnya numeric atau alphabetic 

 

4. Sign Check – tanda yang cocok (positif/negatif) 

 

5. Validity check – (computer matching) membandingkan input data 

dengan data yang ada di sebuah master file.  Contohnya nomor 

kustomer yang dimasukan jika tidak ada kemudian error (mis. 

Nomor yang salah atau tidak ada kustomer) 

 

6. Range Check- Hampir sama dengan limit check tetapi melihat 

apakah data ada pada range yang telah ditetapkan. 

 

 

7. Check digit verification – yaitu melakukan cek atas digit  yang 

diinput baik jumlah maupun digitnya sendiri contohnya salah satu 

tekhniknya adalah dengan menyimpan nilai digit terakhir yang 

merupkan penjumlahan dari digit sebelumnya, 1236(1+2+3=6) 
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Rencana 

Kontrol 

Sistem 

Batch 

1. Menghitung total batch – Kontrol atas batch total ditujukan untuk 

mendapatkan rencana kontrol completeness ( semua dokumen diproses), 

input validitas ( hanya dokumen-dokumen sumber saja yang cocok 

dengan apa yang ada di batch yang akan diproses), dan input akurasi ( 

elemen data yang muncul pada dokumen-dokumen sumber diproses 

dengan benar) 

Ada beberapa metode dalam Perhitungan total batch yaitu : 

 

Financial – mentotal field dollar yang ada di bath(misalnya total 

penjualan) 

Hash total – menjumlahkan field numeric yang biasanya tidak 

dijumlahkan misalnya nomor invoice 

Record count – jumlah dari transaksi, dokumen yang diproses. Cara ini 

mendapatkan minimum level atas completeness tetapi tidak berguna 

untuk validasi input 

Line atau Item Count – jumlah baris dari data atau items pada invoice 

penjualan 

 

2. Persetujuan komputer atas total batch  -- total batch yang telah dihitung 

secara manual dimasukan ke dalam komputer, batch dijalankan, 

kemudian komputer melakukan perbandingan atara total batch dengan 

manual yang disiapkan dalam laporan. Batch yang tidak cocok biasanya 

di rejek 

 

3. Persetujuan manual atas batch total – hampir sama dengan sebelumnya 

hanya disini komputer yang memproduksi batch total dicek dan 

dicocokan dengan yang dibuat secara manual. 

 

4. Sequence check – sequence check dapat menjamin validas dari input 

transaksi dan dapat menjamin semua  transaksi-transaksi diinput (input 

completeness). Validitas transaksi dapat dijamin karena kejadian yang 

kedua dari nomor dokumen tertentu akan diinformasikan jika tidak 

valid. Biasanya sequence chek diterapkan pada saat transaksi diinput ( 

sebelum master file diupdate).  

 

5. Disain faktur lebih mudah untuk mempersiapkan dokumen diawal ( 

contohnya faktur) dan kemudian menginput data ini. Hampir sama 

dengan preformatted screens dalam sebuah system online. Pendesainan 

dokumen meyakinkan ketepatan atas dokumen-dokumen sumber, yang 

akan meningkatkan efisiensi atas sistem dengan cara  mempersiapkan 

lebih dahulu dokumen untuk kemudian menginput data untuk dari 

dokumen tesebut. Sebagai tambahan, desain dokumen  yang baik akan 

mempercepat penangkapan data input dan step pencatatan( yaitu tujuan 

sistem yakni pemrosesan transaksi tepat waktu dapat dicapai) dan dapat 

memberikan keeyakinkan akan keakurasian data.  
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6. dapat melakukan pengecekan atas input yang dimasukan oleh orang 

pertama. Metode ini biasanya dilakukan pada sistem  proses “offline”. 

Rencana ini didisain untuk ditujukan pada tujuan sistem informasi 

dalam akurasi input 

 

7. Persetuajuan secara tertulis – terdapatnya tanda-tangan pada dokumen-

dokumen sumber yang dilakukan oleh pihak/orang yang berwenang. 

Dengan menerapkan prosedur ini dapat menjamin validitas dari 

transaksi-transaksi. Contohnya staf data entry melakukan cek atas tanda-

tangan orang yang berwenang pada setiap batch dari remittance advices. 

 

8. Komputer mempersiapkan dokumen-dokumen busnis – dalam hal ini 

komputer yang mempersiapkan dokumen. Jika digunakan turnaround 

dokumen, dokumen akan lebih akurat 

 

Computer mempersiapkan dokumen-dokumen bisnis akan 

meningkatkan efektifitas dari sistem karena output akan lebih tepat 

waktu dibanding dengan dokumen-dokumen yang disiapkan secara 

manual. Sebagai tambahan, komputer mempersiapkan dokumen-

dokumen bisnis akan lebih efisien dibanding dipersiapkan dengan 

tangan. Lebih jauh, jika dokumen yang disiapkan dengan komputer 

berupa sebuah turnaround document, input data yang berikutnya dari 

dokumen tersebut akan lebih akurat dengan asumsi bahwa ; 

 

File komputer dan program dari mana dokumen diambil telah disiapkan 

secara akurat 

 

Prosedur rejek = Ini penting, untuk menjamin input secara complit 

(completeness) juga update completeness, semua transaksi-transaksi 

yang direjek diinput ulang, dengan demikian kita membutuhkan sistem 

untuk mengontrol hal ini. 

 

9. Prerecorded data – Dengan prerecorded data digunakan pada form-form 

input  akan mengurangi dalam persiapan dokumen-dokumen sumber dan 

kesalahan input. Disamping itu rancana ini akan membantu dalam 

mencapai tujuan dari akurasi input, efisiensi dari pemasukan data, dan  

pemrosesan yang tepat waktu. Contoh dari hal ini adalah dengan 

melakukan prenumber documents secara megnetis pada POS terminal 

yang melakukan pengkodean atas kredit card. 

 

11 Turnaround document – Sebagai contoh dari prorecorded data, dokumen 

dicetak oleh komputer yang digunakan untuk menangkap dan 

menginput transaksi yang berikut. Contohnya remitance advice. 

Rencana ini akan menolong untuk mencapai tujuan tepat waktu 

(timeliness) dari proses transaksi, efisiensi data entry dan akurasi dari 

input. 
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Efektivitas 

dari rencana 

kontrol 

sistem Batch 

Secara umum untuk rencana kontrol batch agar efektif harus  memberikan 

keyakinan sebagai berikut: 

 Semua dokumen di batch, dengan kata lain kontrol batch harus 

diestabliskan pada/dekat dengan lokasi dimana dokumen-dokumen 

sumber dibuat atau diterima dari pihak entitas external 

 Semua batch diserahkan untuk diproses, bukti pengiriman batch dan log 

berguna di dalam melindungi terhadap kehilangan seluruh batch 

 Semua batch yang diterima oleh computer, user harus melakukan 

pengecekan 

 Ketika persetujuan komputer atas  batch total digunakan, bukti yang 

memadai dicetak guna melakukan pengecekan 

 Semua perbedaan-perbedaan dikemukakan dengan cara rekonsiliasi 

input diselidiki, dikoreksi, dan disampaikan kembali setiap saat.  
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Kuliah No 8 Order Entry Sales 

(OE/S) System 

 

Sebelum pembahasan perhatikan gambar berikut ini : 

     

    Gambar 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Page 65  
 

     Gambar 26 
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     Gambar 27 
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     Gambar 28 
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 Sistem menerima dan merespon pada permintaan konsumen. Sistem 

menerima order konsumen, memberitahukan persetujuan (aknowledges) 

order, mengirimkan barang dan memberitahukan(notifies) bagian billing 

bahwa proses biling dimulai 

 Perhatikan baris melintang dari kanan dari simbol file untuk konsumen dan 

file master order penjualan. Ini menunjukan pengulangan dari sebuah file 

dalam diagram 

 

“Inventory allocation” menyebabkan pengaprosiasian dari persediaan 

barang (inventroy) yang berhubungan dengan order penjualan yang sedang 

diproduksi dalam buble 2.0 

 

“Shipping’s inventroy notification” menyebabkan pengurangan dari 

kuantitas persediaan  yang ada (on hand) 

 Catatan bahwa bagian penolakan (reject) yang memperlihatkan tidak semua 

transaksi dapat dengan sukses melewati proses 

 

Mengapa sekarang file marketing diupdate ? untuk mengakumulasikan 

permintaan inforamasi mengenai barang yang tidak tersedia untuk dijual, 

barang yang tidak dijual atau tidak dibuat stok. Juga , untuk mendapatkan 

informasi demographis dari konsumen dan potensial konsumen 

 Mengapa buble 2.1 mengases konsumen, order penjualan dan master file 

AR(piutang) ? l;untuk menampilkan sebuah  pengecekan kredit secara 

komprehensif melalui pemeriksaan kridit limit dari konsumen (customer 

master file), order penjualan (Order penjualan master file) dan saldo 

AR(piutang) sekarang ( AR master File) 

 

Perhatikan adanya sebuah data flow untuk “back order”. Back Order 

memerlukan elemen berikut : pencatatan order konsumen yang belum 

diisi(order penjualan yang terbuka), menempatkan sebuah order untuk 

barang yang hilang  dengan sebuah order pembelian, menghubungkan order 

pembelian dengan order penjualan yang terbuka dengan demikian 

penerimaan barang dari vendor (penjual)  akan diberikan/ditujukan untuk 

konsumen 

 

Perhatikan bahwa persetujuan pemenuhan order (aknowledgement) yang 

sedang dikirim ke konsumen pada saat ini. Sejak barang dagangan belum 

secara pisik dicek, janji kita untuk pengiriman didasarkan pada informasi 

yang terdapat pada file persediaan barang. 

 

Perhatikan packing slip dan picking ticket  yang diproduksi pada saat yang 

bersamaan  akan sama isinya. 
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 Mengapa harus dicocokan  antara packing slip dengan “completed picking 

ticket” ? untuk meyakinkan keakurasian dari pengiriman. Untuk mencegah 

kesalahan apropriasi dari persedian barang melalui kelebihan pengiriman 

 

“Shipping iventory notification” mengurangi kuantitas di tangan (quantity 

on hand)  

 Meringkas interface diantara  sistem OE/S dan dengan sistem persediaan 

Perhatikan pembacaan/penulisan dari file master 

 

Tujuan Kontrol dari OE/S systems: 

 

Memberikan keyakinan akan keefektifan dari operasi. Text menyarankan 

hanya beberapa sasaran, pelajari sasaran-sasaran sebagai tujuan yang 

penting untuk departemen order penjualan 

 

Memberikan keyakinan atas efisiensi atas penggunaan sumber-sumber .  

 

Sebuah kontrol standar dapat ditemukan pada matrik kontrol . 

 

Sebagai ilustrasi control matrik untuk OE/S System terlihat pada table 

berikut 
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     Tabel   29 
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Memberikan keyakinan  akan keamanan dari sumber-sumber. Text 

menyarankan tujuan kontrol untuk keamanan dari sumber-sumber yang 

dihubungkan dengan sistem OE/S. Secara khusus perlindungan terhadap file 

konsumen dan persediaan barang. 

Memberikan keyakinan atas validitas (Input Validity). Order penjualan yang 

valid adalah sebuah order yang diterima dari seorang konsumen yang ada 

dan terotorisasi dimana kredit untuk order ini telah disetujui. 

Shiping notice yang  valid adalah shiping notice yang disuport oleh sebuah 

pengiriman yang actual. 

Memberikan keyakinan kekomplitan input (input completeness) didapat jika 

semua order penjualan yang valid ( atau shipping notice input) telah dicatat. 

Memberikan keyakinan atas keakurasian atas input. Didapat ketika input 

dari order penjualan (input shipping notice) secara akurat telah dicatat 

Memberikan keyakinan atas kekomplitan dari update (update completeness) 

Karena input yang benar belum tentu berarti upadate secara benar pula. File 

master yang dituju adalah master file order penjualan. File-file lain seperti 

file persediaan barang atau rekening AR file master adalah minat dari sistem 

lainnya seperti sistem persediaan dan billing/account receivable/penerimaan 

kas. 

Perhatikan bahwa dalam setiap matrik kontrol  pada textbook disajikan  set 

yang pendek  dari rencana kontrol yang diambil dari set yang lebih besar  

yang secara tipikal ada di dalam praktek. 

Cycle pendapatan ( Revenue Cycle)  terdiri dari : 

Perimaan dan pemrosesan order penjualan 

Pengiriman barang untuk memenuhi order penjualan 

Analisis secara tepat atas penjualan 

Objectif dari internal kontrol atas siklus penerimaan (revenue cycle) akan 

terdiri dari : 

Order konsumen harus secara benar dan tepat dicatat dan dikontrol 

Barang dan jasa(services) akan diberikan hanya atas dasar otorisasi yang 

tepat 

Semua kredit term untuk barang maupun jasa hanya akan diberikan atas 

dasar otoritas yang tepat 

Semua barang dan jasa disampaikan, dan hanya barang yang dikirimkan 

yang akan dicatat. 

Entries dan pennyesuaian-penyesuaian dalam siklus penjualan  harus secara 

tepat diotorisasi, dicatat, diklasifikasi, dan disingkat. 

Catatan dan aset pisik harus dilindungi dari kesalahan penggunaan dan 

pengrusakan 

Memadai, dapat diandalkan atas informasi harus tersedia untuk kepentingan 

pengambilan keputusan 
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Contoh 

Programme

d edit 

checks di 

dalam 

tipikal 

transaksi 

penjualan 

Validity check    Nomor Account Pelanggan 

     Nomor Produk 

     Kode transaksi           

Check digit    Nomor Account Pelanggan 

 

Format check    Nomor Account Pelanggan 

     Jumlah yang diorder 

     Harga per unit 

 

Reasonableness   Kuantitas yang diorder 

Range check    Unit price 

Dependency check   Nomor produk 

Completeness    Semua data yang dimasukan 

Penjelasan 

atas 

rencana 

kontrol

 

  

Ini adalah penting bahwa anda membaca dan mengerti rencana-rencana 

kontrol 

 

Ehibit 8.2 (halaman 383-385) 
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Kuliah 

no 9 

Billling Account Receivable and Cash Receipts 

Tujuan Dari initial billing ke setelmen final dari account, hubungan baik konsumen 

harus dipromosikan dan dipelihara. Salah manajemen terhadap account akan 

menciptakan kecurigaan dan antagonis dan pada akhirnya menyebabkan 

konsumen berpindah ke pesaing. 

 

Oleh sebab itu : 

Masing-masing faktur harus dipersiapkan secara akurat yang didasarkan 

pada basis waktu 

Harga untuk barang-barang dan jasa harus secara tepat diotorisasi, termasuk 

items seperti alowance, diskon dan freight 

Entry dan penyesuaian harus secara tepat diotorisasi 

Hasil (Income) secara benar dibawa pada rekening dan periode yang benar 

dengan cara “cut-offs” secara benar diterapkan 

Prosedur pengumpulan piutang yang efektif harus ditetapkan 

Penerimaan kas harus secara memadai dilindungi dari pencurian dan 

kesalahan perlakuan 

Penerimaan kas harus secara akurat dan secara benar ditetapkan, 

diklasifikasikan, dan diringkas. Catatan dan asset phisik harus dilindungi 

dari kesalahan penggunaan atau pengrusakan dan 

informasi yang dapat diandalkan,  memadai (reliable) harus disiapkan untuk 

kepentingan pengambilan keputusan manajemen 
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Context 

Diagram 

Sistem 

B/AR/CR 

 

Perhatikan gambar berikut : 

 

   Gambar  30 
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 Kita memiliki beberapa alur dalam diagram ini yang diasosiasikan dengan 

retur penjualan dan allowance, bad debts, dan statemen periodik konsumen 

Dalam merespon pada sebuah pengiriman sistem mengrimkan sebuah faktur 

pada konsumen 

Sistem menerima dan mendeposit pembayaran konsumen 

Sistem memproses retur penjualan, alowen penjualan dan penghapusan 

piutang ragu-ragu(bad debt) 

Secara periodik sistem mengirimkan statemen kepada konsumen 

Akhirnya sistem memberitahukan pada GL mengenai transaksi yang 

relevan. 
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Lever 0 

Sistem 

B/AR/CR  

Perhatikan gambar berikut : 

    Gambar 31 
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 DFD ini memberikan ilustrasi  dari sebuah sistem setelah billing faktur di 

produksi dan barang telah dikirim. Sebuah metode alternatif dari billing 

adalah dengan menerapkan sistem sebelum billing(prebilling), dimana 

sebuah faktur dipersiapkan setelah penerimaan order 

 

Level 1 

Sistem 

B/AR/CR 

Perhatikan gambar berikut : 

 

    Gambar 32 
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 Tujuan Kontrol dari Billing systems: 

Perhatikan tabel matrik berikut : 

 

   Tabel 33 
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 Apakah perbedaan antara file faktur dan file transaksi penjualan ? 

File faktur berisi file salinan-salinan dari dokumen faktur, sementara file 

transaksi dapat berupa sebuah jurnal penjualan, atau transaksi berbasis 

komputer. Juga file transaksi penjualan mungkin tidak secara detail– seperti 

nomer item, kuantitas yang dipesan, quantitas yang dikirim dan kuantitas 

back order, yang kesemuanya itu hanya ditemukan pada file faktur. Terakhir 

jika sistem penjualan termasuk penjualan kas, file transasksi berisi kas dari 

penjualan kredit dan penjualan tunai, file transaksi penjualan berisi 

penjualan  tunai dan penjualan kredit akan terdapat pada  file faktur. 

 

Dengan apakah proses atau teknik dalam pengupdatean GL ? 

Secara normal, upadate ke GL akan datang dari semua ringkasan  file 

transaksi penjualan. Metode yang digunakan disini adalah sistem upadate 

GL sesegera mungkin (immediately )  dengan demikian sistem ini dapat 

memproduksi financial statement “on demand”. Flow data “GL invoice 

update” menyajikan sebuah immidiate GL update 

 

Data apakah yang akan datang dari file master konsumen ? 

Costomer address dan kondisi penjualan(sale term). 

 

Apakah  nama lain  dari  file transaksi penjualan ? 

Jurnal pejualan 

 

Apakah nama lain dari file master AR ? 

Rekening buku besar pembantu (subsidiary account) 

 

 

Sistem 

Piutang 

Sistem AR terdiri dari tiga macam prinsip : 

Balance forward system 

Faktur  yang terbuka  

Balance only   

 

Sistem Balance Forward 

 Sistem  

Balance 

forward 

Sistem ini mempertimbangkan pembayaran  untuk 

dibebankan pada faktur tertentu; tidak urusan terhadap satu 

faktur tertentu; tidak ada usaha untuk dicocokan dengan 

pembayaran atas faktur secara individu. Faktur dianggap 

sebagai “open”  hanya selama periode yang berlangsung 

dan pada akhir periode faktur yang terbuka ditutup dan 

dipindahkan ke satu saldo terakhir. Pada statement piutang 

jumlah yang berhubungan dengan yang lalu dan periode 

sebelumnya disajikan dalam balance forwardd. 

 

Sebuah statement kartu kredit adalah sebuah contoh dari 

sistem balance forward. 
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 Open Invoice 

System 

Dalam sistem ini, pembayaran dihubungkan dengan setiap 

individu faktur, dan detail dari invoice akan disimpan 

dalam file AR master dan disajikan pada setiap statemen 

konsumen sampai dengan invoice dibayar. Satu 

konsekwensi dari perbedaan diantara sistem balance 

forward dengan sistem open invoice yaitu di dalam 

kemampuan konsumen untuk membuat pembayaran 

berdasarkan basis pilihan. 

 

Sistem ini mengiijinkan konsumen untuk menahan 

pembayaran atas sebuah faktur – mungkin dikarenakan 

ketidak sefahaman dan akan diselesaikan kemudian. Pada 

sistem balance forward, sistem tidak dilengkapi dengan 

kemampuan untuk ini karena faktur-faktur dan 

pembayaran-pembayaran berbasis FIFO tanpa melihat 

kebutuhan dari pihak konsumen ataupun manjemen. 

 

Balance only 

sistem 

Dalam sistem ini tidak ada faktur seperti pada dua sistem di 

atas. Semua faktur disimpan dalam satu saldo. 

 

Cash 

Receive 

Disamping pembayaran dengan kas, konsumen biasanya dapat membayar 

dengan menggunakan check, kartu kredit ataupun kartu debit. 

 

Check Magnetic Ink Character Recognition(MICR) digunakan 

untuk membaca check 

 

Keuntungannya: 

Check dapat dicetak in-house 

Mudah untuk pembayaran bills 

Kurangnya cash di tangan 

 

 

Kerugian : 

Tidak mencukupi dana (NSF) mengakibatkan dibebani 

oleh biaya bank untuk memproses dan adanya waktu delay 

Kadang-kadang memerlukan 3 atau 4 hari untuk 

menghapus check 

Adanya biaya dalam menyetorkan dengan menggunakan 

check 

Mudah untuk dicuri 

 

 Charge Card 

(Credit Card) 

Yang  paling terkenal adalah mastercard, Visa dan 

Bankcard 
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Kartu-kartu ini berarti bahw rekening tidak harus dibayar 

secara penuh pada akhir setiap bulan(dengan kata lain kita 

menggunakan kredit berupa uang untuk membeli barang 

dan jasa-jasa dan kita dibebani oleh atas jasa yang 

diberikan). 

 

Keuntungan : 

Meningkatkan kepuasan konsumen 

Mengurangi bad debt 

 

Kerugian : 

Pembebanan atas jasa biasanya 1.5% - 2.5% 

Kemungkinan bisa menjadi piutang tidak baik (bad debt) 

 

Catatan bahwa Karatu Dinner Club dan regular “Green” 

American Express bukan merupakan kartu kredit 

sebenarnya karena mengharuskan kita untuk membayar 

setiap bulannya. 

 

 

  

 Kartu Debit “keycard”  yang standar dikeluarkan oleh semua bank. 

Digunakan oleh supermarket, pompa bensin  dst. 

Memungkinkan transfer secara langsung dari rekening 

pembeli kepada rekening penjual. Oleh sebab itu anda 

menggunakan dana anda sendiri untuk pembayaran 

barang-barang. Jika dana tidak cukup dalam rekening anda 

maka proses transaksi akan ditolak. 

 

 

Keuntungan : 

Tidak ada bad debt 

Piutang yang sangat instant – tidak ada delay 

Kerugian 

Secara relatif sangat mahal untu diset-up 

 

 

 Tujuan Kontrol dari Cash Receive systems (Sistem Penerimaan Kas): 

Perhatikan Tabel martrik berikut : 
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     Tabel 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resiko 

dalam 

Sistem 

B/AR/CP 

Resiko dalam 

Billing 

Kredit mungkin diperpanjang untuk resiko kredit yang 

besar, dengan demikian akan merusak cashflow di masa 

yang akan datang dan memungkinkan akan mengarah pada 

berlebihnya saldo piutang yang belum tertagih. 

 

Diskon yang berlebihan akan ditawarkan, atau alowen yang 

tidak terjamin diberikan, apakah melalui kecerobohan atau 

sebagai bagian aturan yang sengaja dibuat 

 

Keluar dari kebijaksanaan manajemen yang berhubungan  

dengan jangka waktu kredit, diskon, atau alowen yang 

dimunculkan untuk memfasilitasi “Side deals” atau 

Kickbacks 
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Kegagalan dalam billing konsumen secara tepat untuk 

barang yang dikirimkan atau jasa yang diberikan akan 

menghasilkan penetapan yang rendah (understatement) 

dari penghasilan dan Piutang. Lebih jauh lagi,,  kegagalan 

dalam pencatatan yang berhubungan dengan pengeluaran 

barang akan menghasilkan kelebihan penetapan nilai 

barang dagangaan dan kekurangan penetapan dalam harga 

pokok penjualan. 

 

Mempersiapkan faktur-faktur dengan menggunakan harga-

harga yang tidak terotorisasi  akan merusak organisasi, 

tidak perduli apakah harga lebih tinggi atau lebih redah 

mungkin akan menjadi antagonis dan/atau kehilangan 

konsumen. Harga yang rendah akan merusak penghasilan 

organisasi dan cashflow. 

 

Penyalahgunaan dapat terjadi  pada saat seorang menerima 

barang-barang atau jasa-jasa dengan harga yang lebih 

rendah dari tarif yang ditentukan; mungkin juga terjadi 

adalah pembayaran yang tidak legal atau kickbacks   

 

Suatu usaha yang sengaja mungkin dibuat untuk menekan 

pendapatan guna menekan  pajak; alternatif lain usaha 

untuk menampilkan secara belebihan dari tampilan 

perusahaan dengan cara berlebihan penetapan penghasilan 

 

Penjualan mungkin dicatat pada nilai yang lebih rendah 

dari nilai yang dibill, dan penambahan penghasilan 

mungkin salah dalam mengaprosiasikan atas pembayaran 

dari konsumen. 

 

Pengembalian dan alowen mungkin tidak diklasifikasikan 

atau tidak dicatat sama sekali, dengan demikian hasil akan 

ditetapkan secara berlebih demikian juga piutang. 

 

Memo kredit mungkin dibuat tetapi tidak dikirimkan ke 

konsumen; sehingga  nilai tambahan yang dibayarkan oleh 

konsumen salah diappropriasikan. 

 

Pembayaran konsumen yang dibuat secara penuh setelah 

diskon habis masa berlakunya mungkin dicatat tidak benar 

sepertinya diskon telah diambil dan nilai tambahannya 

salah mengappropriasikan. 
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 Resiko yang 

berhubungan 

dengan 

menghandelan 

kas 

Penerimaan kas dari konsumen mungkin hilang,  

digelapkan, atau tidak dicatat. Pengumpulan dan deposit 

mungkin tidak secara benar dicatat atau mungkin dicatat 

dalam periode akunting.Entry mungkin dibuat ke rekening 

general ledger yang salah. 

 

Ketidak cocokan mungkin terjadi diantara jumlah uang 

dikumpulkan dengan jumlah yang didepositokan, 

kemungkinan adalah bagian dari penyalahgunaan 

 

Usaha mungkin dilakukan untuk menggelapkan kas dan 

dilakukan ini dengan cara membuat debet pada account 

tertentu (misalnya expenses) atau dengan cara 

mengeluarkan kredit memo yang palsu 

 

Penerimaan kas mungkin diposting terhadap rekening 

konsumen yang salah; ini akan menimbulkan jumlah 

piutang yang benar  sementara terjadi kesalahan pada 

individu konsumen 

 

Rekening piutang  yang dapat dikumpulkan mungkin 

dihapuskan tanpa otorisasi yang benar dan pembayaran 

konsumen digelapkan. Pemostingan mungkin didelay 

untuk tujuan penggelapan dengan cara mengambangkan 

kas, penyalahgunaaan ini disbut lapping. 

 

Kebutuhan 

informasi 

manajemen 

Berapa cepat 

penjualan 

ditukarkan ke 

kas 

 

Inforamsi perputaran piutang dan kecepatan pengumpulan 

harus diusahakan semudah mungkin tersedia 

 Berapa persen 

dari penjualan 

yang 

dikembalikan 

? dan mengapa 

? 

Apakah  terdapat barang yang rusak, atau salesman 

memproses transaksi yang tidak valid. 

 Apakah ada 

shipment yang 

ditangan yang 

belum dibill? 

Sistem yang otomatis akan menyelesaikan masalah ini 

tetapi dalam sistem manual mungkin ini menjadi masalah. 
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 Apakah 

kebijaksanaan 

diskon 

mempercepat  

siklus billing 

dan koleksi. 

Biasanya keputusan kebijaksanaan diambil oleh 

manajemen. Sistem dapat mengatakan siapa yang telah 

atau belum mendapatkan manfaat dari diskon dan 

dicarikan usaha-usaha untuk meningkatkan koleksi 

misalnya dengan meninjau kembali sistem diskon yang 

diberikan baik nilainya maupun jangka waktu yang 

diberikan untuk mendapatkan diskon. 

   

Kuliah 

no 10 

Pembelian/Utang Dagang/Pengeluaran Kas 

 
Objektif Untuk mengetahui elemen-elemen dasar logis dari pembelian/utang 

dagang/pengeluaran kas (P/U/P)dan agar terbiasa dengan vareasi–vareasi 

pada eleman-elemen dasar ini. Mengerti kontrol-kontrol ynag secara tipikal 

pada  sistem  P/U/P dan mengenal fungsi-fungsi electronic data interchange 

(EDI) , kontro-kontrol, dan manfaat-manfaat relatifnya. 

 

P/U/P terdiri 

dari 

Inisiasi dan pencatatan dari order pembelian dan komitmen 

Penerimaaan barang-barang dan pencatatan utang 

Pemrosesan faktur penjual (supplier) dan pencatatan dari kreditor 

Pembayaran-pembayaran untuk supplier 

Pada akhir bulan (atau period lain) prosedur-prosedur untuk meringkas dan 

kontrol dan pencatatan transaksi 

 

Objectif dari 

Internal 

Kontrol atas 

sistem 

P/U/P 

termasuk 

Pembelian dari barang-barang dan Jasa-jas harus diinisialisasi hanya atas 

dasar otorisasi yang tepat 

 

Barang-barang dan jasa-jasa harus didapatkan dari suplier  yang telah 

diotorisasi secara tepat. 

 

Komitmen pembelaian harus dicatat 

 

Penerimaan dari barang yang dan jasa yang mininta harus secara tepat dan 

cepat dilaporkan 

 

Nilai  atas pembelian barang-barang dan jasa harus secara akurat ditentukan 

dan secara benar dicatatat dan diklasifikasikan 

 

Pengeluaran-pengeluaran harus dibuat oleh personel yang tepat dan 

diotorisasi dan harus dicatat secara benar dan akurat 

 

Catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang tidak digunakan (contohnya 

cheques, voucher-voucher, permintaan cheques) harus di lidungi dari 

pencurian, salah penggunaan, pengrusakan dan kesalahan appropriasi. 
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Tujuan 

opersional 

dari sistem 

P/U/P 

Terdiri dari : 

Memilih vendor yang memberikan : 

Kualitas yang baik  

Harga yang murah ( tentunya ini akan menjadi konfik dengan kualitas yang 

baik) 

Mengrimkan barang sesuai dengan tanggal perjajian 

 Dan barang yang diterima harus : 

Barang yang benar 

Kuantitas yang akurat 

Dengan syarat yang sudah disepakati 

 

Optimis akan diskon pembelian ( akan menghemat uang perusahaan) 

 

Memberikan keyakinan akan ketersediaan kas untuk pengeluaran (fasilitas 

overdraft) 
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System 

Logical dari 

P/U/P 

Siklus dari pembelian memperhatikan akan pemenuhan kebutuhan dari 

organisasi akan aset baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. 

Sumber-sumber dalam kontek ini mungkin terdiri dari bahan baku, 

pembelian komponen atau spare part, perlengkapan (supplies), persedian 

barang, aktiva tetap, atau yang tidak berwujud seperti patents atau komputer 

program. Mendapatkan jasa termasuk jasa yang diberikan oleh kontraktor, 

perusahaan katering,cleaning, konsultant, hukum dan auditor. 

 

Manager di seluruh organisasi memberikan otorisasinya untuk pembelian 

barang-dagangan dan jasa-jasa dalam jangkauan pada tanggung-jawab dan 

wewenangnya, serta budget, begitu pula tunduk kepada setiap pembatasan 

ditetapkan dalam kebijaksaan organisasi. Melengkapi  para manager dengan 

mendelegasikan otoritas kepada manager untuk mengeluarkan uang sesuai 

dengan batas maksimum dari barang dan jasa  yang dihubungkan dengan 

tanggung jawab yang diembannya. Pada berberapa kasus ,  seorang manajer  

dalam mendapatkan barang dan jasa disalurkan kepada bagian pembelian. 

Pemisahan tugas dan wewenang ini sangat penting dalam kaitannya dengan 

internal kontrol. 
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 Perhatikan gambar berikut ;     

 

    Gambar 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inisialisasi dari pembelian dimulai oleh seorang manajer yang memiliki 

otoritas untuk membuat dan mengotorisasi permintaan barang (purchase 

requisition), untuk kemudian diberikan ke bagian pembelian yang biasanya 

dibutuhkan untuk memvalidasi otorisasi dan verifikasi bahwa manajer yang 

membutuhkan tersebut memiliki budget yang memenuhi;  memungkinkan 

pula untuk dilakukan review permintaan tersebut untuk pengecekan 

beralasan atau tidaknya pembelian tersebut. 
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 Pengorderan dari barang-barang dan jasa secara tradisional berbentuk 

sebuah form yang bernama order pembelian (purchsase order)  yang 

dikirimkan ke vendor. Purchase order mungkin dipersiapkan secara manual 

atau digeneret dengan menggunakan komputer. Alamat dari vendor dan 

data-data lainnya misalnya nama  dan nomor telepon dari kontak person dan 

kredit limit yang disediakan, dimungkinkan untuk dipanggil (retrieve) dari 

vendor file master. Pada sistem Electronic Data Interchange(EDI), kertas 

yang berbentuk form dalam sistem yang tradisional digantikan dengan 

sebuah berita elektronic (electronic massage) yang ditranmisikan dari 

departemen pembelian ke vendor. EDI menghubungkan sistem informasi 

akunting dari organisasi dengan SIA yang ada di vendor. Sistem ini  secara 

luarbiasa akan mempercepat proses pembelian, mengurangi biaya dari 

pekerjaan yang melibatkan kertas (paperwork), serta mengurangi kesalahan 

dalam data entri yang merupakan  sumber error yang untama dari 

pembelian. Dalam berberapa kasus informasi dari pemesanan barang 

disimpan pada sebuah file pemesanan barang yang terbuka (open purchase 

order file). Pegawai bagian pembelian bertanggung-jawab terhadap 

pemesanan dan proses pembelian untuk itu bagian ini harus secara man, 

janga waktu pembayaran, dan nilai pembelian 

 

Jangka waktu (term) mungkin digunakan untuk memilih sebuah vendor 

yang berhubungan dengan pemberian diskon yang didarkan atas kuantitas, 

atau syarat-syarat pengiriman yang disetujui 

 

Lead time mungkin diperlukan ketika pengiriman tepat waktu dibutuhkan 

 

 Bagaimana kemungkinan dari file master vendor dapat digunakan untuk 

memilih vendor ? 

 

Biasanya faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah harga per unit, 

kualitas, pelayanan, janji tanggal pengiriman 

mereview sacara preriodik rekor-rekord yang ada di file dan memfollow up 

 order-order yang belum terpenuhi. Dalam satu periode yang telah 

ditentukan  pemesanan pembelian di kensel. 

 

Latar belakang mungkin penting jika kita akan melakukan negosiasi untuk 

persetujuan jangka panjang 
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Sistem 

Penerimaan 

Perhatikan gambar dataflow diagaram berikut : 

 

    Gambar 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah menerima sebuah pemesanan, vendor mungkin mengrimkan 

barangnya sesegera mungkin, atau mengirimkan sebuah persetujuan 

(aknowledgment) atau konfirmasi untuk sebuah pengiriman pada tanggal 

tertentu. Pada sistem yang menggunakan EDI, sebuah berita yang 

merupakan konfirmasi dapat dikirimkan secara elektronis. Vendor harus 

juga memberikan konfirmasi bahwa barang dapat disuplai pada harga yang 

telah ditentukan. Alternatif lain, vendor mungkin memberikan keterangan 

kepada departemen pembelian  bahwa harga telah berubah atau barang tidak 

tersedia. Kadang-kadang saran penggantian yang disampaikan oleh vendor 

ke bagian pembelian disampaikan pula ke bagian yang meminta. Dengan 

demikian bagian pembelian dapat mendapatkan kepastian apakah barang 

pengganti tersebut dapat diterima 
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 Pembelian barang-barang mungkin akan dikirimkan semua secara sekaligus 

atau berangsur-angsur dalam periode tertentu. Organisasi yang mepunyai 

kebijaksanaan JIT mungkin meminta vendors untuk mengirimkan material 

dan spare parts pada saat mereka membutuhkan untuk produksi. Ketiga 

barang-barang diterima dari vendor, bagian penerima barang (receiving 

Departement) melakukan pengecekan untuk memverifikasi bahwa identitas, 

kuantitas, dan kualitas sesuai dengan pemesanan barang. Laporan 

penerimaan barang akan  disiapkan dan didokumentasi dan akan 

dipergunakan sebagai supporting dokumen dalam step berikutnya yaitu 

pembayaran atas faktur vendor. Sebagai alternatif, informasi atas 

penerimaan  diinput ke komputer secara langsung atau mungkin secara 

elektronis ditangkap dengan menggunakan teknologi bar code. 

 

Jika barang tidak sesuai dengan spek yang ditentukan atau atau tidak pernah 

diorder, mereka harus mengembalikan segera ke vendor yang mengirim. 

Jika pengiriman sudah lengkap dan barang dapat diterima, catatan yang 

diasosiasikan pada file purchase order yang terbuka dipanggil dan diberi 

tanda (flag) dengan “tutup” /”close”. Pengiriman dari barang atau porsi dari 

jasa yang dikontrak menempatkan perusahaan pada kewajiban untuk 

membayar kepada vendor. Pengeluaran atas order pembelian yang syah 

adalah sesuatu yang dipahami dan tersirat memiliki janji untuk membayar, 

yang dihubungkan dengan ketentuan yang diterima, selama barang  dan jasa 

sesuai dengan spesifikasi. 

 

Apakah perbedaan antara  “PO receiving notification” dan Purchase Order 

master file data flow ? 

 

Secara phisik PO Receiving notification adalah sebuah salinan dari order 

pemesanan barang, sementara file master mungkin lebih baru dan 

merefleksikan perubahan dalam status dan mungkin telah diupdate untuk 

sebagian penerimaan. 
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Utang 

Dagang 

Perhatikan gambar DFD  berikut : 

    Gambar 37 

 

 

 

Signal dari vendor adalah harapan bahwa barang atau jasa-jasa yang 

diberikannya dapat dibayar setelah sebuah faktur(invoice) dikirimkan. Pada 

akhir bulan, vendor mungkin mengirimkan statement yang memberikan 

laporan berupa listing dari faktur-faktur yang belum dibayar (outstanding) 

dan total uang yang terutang. Pada beberapa kasus, total uang yang terutang 

di pecah-pecah menjadi beberapa katagori  misalnya ;  Sekarang(current), 

30 hari (30 days), Lewat waktu(over due) etc. Organisasi harus melakukan 

pembandingan faktur dari vendor dengan (1) order pemesanan (2) laporan 

penerimaan. Order pemesanan memberikan kepastian bahwa barang-barang 

dan jasa-jasa adalah benar-benar di order disamping itu memperlihatkan 

pula harga yang disetujui. Laporan penerimaan barang memberikan 

kepastian bahwa barang-barang telah sampai atau jasa telah diberikan. 

Faktur, order pemesanan dan laporan penerimaan mungkin disatukan dalam 

sebuah paket voucher untuk secara manual direview oleh pegawai di bagian 

Utang dagang. Dalam suatu sistem yang sangat terkomputerisasi, 

perbandingan dari order pemesanan, data penerima dan faktur akan 

dilaksnanakan oleh software komputer. Perbedaan dapat dicetak atau 

tampilkan pada screen untuk direview dan diselesaikan. 

 

Ketika perbedaan dan ketidakjelasan telah diselesaikan, sebuah vaucher 

biasanya akan dibuat. Hal ini akan menetapkan bahwa aktivitas utang 

dagang dan pembayaran (disbursement) dimulai. Pembayaran kepada 

vendor mungkin akan dilakukan segera setelah voucher disetujui atau 

mungkin ditangguhkan untuk waktu yang akan datang. Skedul pembayaran 

yang diadopsi tergantung pada ketersediaan dari setiap diskon pembelian 

yang disetujui untuk pembayaran yang tepat waktu, disamping itu 

dipertimbangkan juga posisi kas organisasi. 
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Pengeluaran 

Cash (Cash 

Disburseme

nt) 

Perhatikan gambar DFD berikut : 

 

   Gambar 38 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisasi pada umumnya ingin selalu menjaga posisi kasnya yang 

biasanya dengan melakukan penangguhan atas pembayaran sedapat 

mungkin sesuai dengan kondisi yang ada. Jika disediakan potongan yang 
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Master File 

Utang 

Dagang 

Perhatikan tabel data dictionary berikut : 

 

    Gambar 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

File termasuk sebuah audit trail  yang mensuport catatan utang dagang : 

 

Dengan memasukan indentifikasi order pemesanan, kita mendokumentasi 

item-item yang dipesan. Dengan cara memeriksa catatan order pemesanan 

kita dapat menentukan apakah item barang telah diterima. 

 

Dengan memasukan indentifikasi faktur vendor, kita mendukumentasi 

bahwa faktur telah diterima 

 

Dengan  memiliki field status pembayaran dapat  menghindarkan    

pembayaran yang duplikat 

Tujuan 

Kontrol dari 

sistem 

P/AP/CD 

 

Perhatikan tabel matrik berikut : 
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    Tabel 40 

 

 

 
 

Resiko yang 

berhubunga

n dengan 

dengan 

pemenuhan 

kebutuhan 

(procuremen

t) dari 

barang-

barang dan 

jasa-jasa 

vendor 

Pembelian dibuat untuk barang-barang dan jasa  dimana organisasi 

sebetulnya tidak membutuhkan dan ini akan menjurus kepada biaya 

pergudangan yang berlebihan 

 

Pribadi-pribadi mendapatkan barang untuk kepentingan pribadi yang 

dibebankan kedalam organisasi 

 

Pembelian secara sengaja salah dalam klasifikasi atau kesalahan dalam 

mencatatat untuk menutupi pemenuhan yang tidak terotorisasi yang 

ditujukan untuk kepentingan pribadi 

 

Pembelian dibuat pada kondisi pembayaran yang tidak cocok dengan 

kebijaksanaan perusahaan. Hal ini mungkin untuk memfasilitasi “kick 

backs” untuk kepentingan pegawai 

 

Pembelian-pembelian dicatat dalam nilai yang salah, tidak dicatat sama 

sekali, atau dibebankan dalam periode akunting yang salah 
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Resiko-

resiko yang 

berhugunga

n dengan 

Pengeluaran 

uang 

Pembayaran dibuat untuk barang-barang atau jasa-jasa yang belum 

diotorisasi atau diterima 

 

Diskon pembelian hilang atau pinalti terjadi karena keterlambatan dalam 

pembayaran 

 

Diskon-diskon yang tersedia diambil tetapi tidak dicatat. Dan jumlah diskon 

salah dalam mengapropriasikan 

 

Duplikat pembayaran dibuat untuk vendor 

 

Check dibuat atau dikirim ke nama penerima yang salah 

 

Faktur dari vendor dirubah dan jumlahnya menjadi tidak cocok 

 

Tanda-tangan check yang palsu 

 

Permintaan check yang menyalahi diajukan atau pembayaran yang ilegal 

atau yang patut dipertanyakan 

 

Pembayaran kas salah dalam pencatatan atau tidak dicatat sama sekali 

 

Pengeluaran dan pendistribusian dari check dicatat pada akunting period 

yang berbeda 

 

Check yang ditujukan untuk vendor yang disetujui diberikan  ke lain vendor 

 

Electronic 

Data 

Interchange 

(EDI) 

EDI  melengkapi dengan tranmisi dokumen-dokumen bisnis dalam format 

standar diantara dua organisasi. Ini biasanya ditujukan kepada patner 

dagang. Dengan menggunakan EDI, dokumen-dokumen akan ditranmisikan 

dari satu komputer ke komputer lainnya dalam form mesin yang dapat 

dibaca dan dalam format yang standar. Suvey yang terbaru  yang dilakukan 

oleh Coopers dan Lybrand dari 1000 perusahaan yang top di Australia 

mengindikasikan  bahwa 50% telah mengimplementasikan atau sedang 

merencanakan mengimplementasikan EDI 

 



 Page 97  
 

 Keuntungan dari 

EDI 

Waktu dihemat dalam pentransferan data – dalam hal 

ini waktu: permintaan barang, memilih vendor dan 

mendapatkan otorisasi, mempersiapkan pemesanan 

barang, input ke dalam sistem penjualan vendor 

 

Pengurangan atas kesalahan Pemasukan data dan 

pemasukanan ulang data yang sama  oleh pelanggan 

dan vendor memberikan kemungkinan kesalahan 

dengan EDI akan dihindarkan 

 

Cost Saving  Mengurangi dalam pemasukan data 

untuk operasional dan kertas, biaya tenaga kerja yang 

lebih sedikit, mengurangi level inventory karena siklus 

order menjadi lebih pendek. Menghidari atas kesalahan-

kesalahan dan kehilangan dokumen-dokumen. 

 

Meningkatkan cash flow Penerimaan kas yang 

diterapkan atas A/R lebih cepat, (jika menggunakan 

EFT). 

 

Kecepatan dalam merespon terhadap pelanggan 

 

Meningkatkan hubungan dengan konsumen – EDI 

menuntut vendor dan customer untuk mengkordinasikan 

pekerjaan. Usaha ini mengkontribusi terhadap 

hubungan jangka panjang. 

 

Pemerintah NSW mengklaim bahwa mereka 

mengharapkan untuk menghemat $100 milyard per 

tahun dengan EDI. Yang lain mengklaim paling sedikit  

$1 dapat dihemat atas biaya pemrosesan per order 

pesanan. Harus dicatat bahwa supplier yang kecil hanya 

membutuhkan satu PC, modem dan software dengan 

biaya $5000 to $10000 untuk mendapatkan EDI. 

Bagaimanapun untuk mendapatkan hasil EDI yang 

lebih baik memerlukan sistem yang terintegrasi ke 

dalam sistem penjualan, stock, dan pembelian yang 

sedang berjalan. 

 

Manfaat ini memiliki harga. Semakin pemrosesan  

transaksi  dengan lebih terotomatisasi dan hubungan 

antara satu perusahaan-dengan perusahaan lainnya 

melalui sistem komputer dan network yang mana 

membutuhkan sistem yang aman dan dapat dihadalkan 

maka data menjadi semakin kritikal 
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  Untuk memenuhi tantangan atas respon kebutuhan 

yang begitu cepat, kontrol secara otomatis akan 

semakin meningkat, dari kontrol  yang biasa sampai ke 

bersifat preventif. Perbedaan tipe dari kontrol adalah 

dengan kebutuhan untuk menggantikan pengecekan 

secara visual. Kontrol aplikasi yang ada dalam 

organisasi mungkin sudah tidak memadai untuk 

menghandel metode baru dari sistem operasi ini. 

 Resiko dari EDI Seperti yang telah anda pelajari pada chapter 

sebelumnya, semua organisasi akan terekpos pada 

resiko tidak terkecuali sistem apa yang mereka 

gunakan. Beberapa resiko yang melibatkan 

penggunaan EDI seperti berikut ini : 

 

Konfidential  Harcker yang dapat memonitor sebuah 

jalur  komunikasi EDI yang memungkinkan informasi 

perusahaan diberikan kepada pesaing 

 

Tergantung pada Komputer  Dengan demikian 

rencana kontingensi (contingency plan) dan sekuriti 

akses menjadi lebih penting. Korupsi secara sengaja 

atau insidentil yang dikaitkan dengan aplikasi EDI 

dapat mempengaruhi semua transaksi EDI. 

 

 

Audit Trial – isue yang potensial untuk perdagangan 

tanpa kertas (paperless trading), khususnya  untuk 

mengurangi petentangan manajemen dan untuk 

membantu dalam perbaikan kesalahan. 

 

Penyimpanan dan Isu-isu  archive – Hasil EDI dalam 

vulume yang lebih besar dan transaksi yang lebih 

sedikit. Menurut undang-undang minimum 7 tahun 

audit trail disimpan untuk mensuport account. 

Peraturan pajak membutuhkan 5 tahun dalam 

penyimpanan dokumen dari berbagai macam audit 

trails. 
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  Otorisasi – Biasanya tidak dibutuhkan kertas untuk 

penandatanganan. 

 

Meningkatnya exposure terhadap 

penyalahgunaan(fraud) - Partner anda  secara efektif 

mengiput data ke dalam sistem komputer anda melalui 

system EDI. Ada exposure yang tinggi yang 

berhubungan dengan pembayaran melalui EFT. 

 

Kesalahan dalam komunikasi data – completeness, 

accuracy, otorisasi, dan validitas 

 

Konsentrasi dari kontrol – campur tangan manusia 

yang minim dan peningkatan kontrol komputer berarti 

pemikiran yang lebih dalam terhadap pemisahan 

wewenang dan tanggung jawab diperlukan. 

 

 

 

 

 


